STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 15 september 2017

Toezicht Financiën. Vzw Centrum voor Basiseducatie Open School. Verwijzen
jaarrekening 2016 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 vzw Centrum voor Basiseducatie Open School.

Toezicht Financiën. KMDA vzw (Dierenpark Planckendael). Verwijzen
jaarrekening 2016 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
(KMDA).

Economie. Leegstand en verwaarlozing. Aktename openbaar onderzoek 2017
Vlaamse Inventaris.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het openbaar onderzoek omtrent de Vlaamse Inventaris van
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.
Het uittreksel zal ter inzage liggen in het Huis van de Mechelaar - dienst Economie - van 18 tot
en met 28 september 2017, en per aanplakbrief aan het stadhuis bekend gemaakt worden.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring nutswerken Dorpstraat
/ Leest-Dorp / Pastoor de Heuckstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Dorpstraat, Leest-Dorp
en Pastoor de Heuckstraat.
De werken omvatten kabel- en sleufwerken.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
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Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Fase 6: Pastoor de Heuckstraat, van Molenstraat tot Leest-brug
Van 25/09/2017 tot 29/09/2017
Er wordt gewerkt aan de kant van de onpare huisnummers met een opschuivende werfzone
van max. 50 m waarbij een rijstrook wordt ingenomen. Het verkeer wordt beurtelings
omheen de werfzone geleid middels tijdelijke verkeerslichten.
Fase 4A: Leest-Dorp, tussen Molenstraat en noordelijke toegangsweg tot plein
Van 02/10/2017 tot 03/10/2017
Afsluiten van de straat is noodzakelijk voor uitvoering van de werken.
Voor de bereikbaarheid van de handelszaken gelegen op het plein (huisnrs. 2 tot 24) dienen
de paaltjes, zijde Kouter, te worden verwijderd.
De omleiding verloopt via Molenstraat  Vinkstraat  Dorpstraat. Voetgangers en fietsers
behouden doorgang.
Fase 5: Leest-Dorp, doodlopend gedeelte aan de kant van de woningen van nr. 2 tot 24
Op 04/10/2017 (1 werkdag)
Fase 4B: Dorpstraat, tussen Leest-Dorp en kapel (Kouterweg)
van 05/10/2017 tot 10/10/2017
Er wordt gewerkt aan de kant van de onpare huisnummers met een opschuivende werfzone
van max. 50 m waarbij een rijstrook wordt ingenomen. Het verkeer wordt beurtelings
omheen de werfzone geleid middels tijdelijke verkeerslichten.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het (de) signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 25 september tot 10 oktober 2017 toe te staan
op voorwaarde dat de aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van Dorpstraat, Leest-Dorp, Pastoor de Heuckstraat ten laatste 5 en ten
vroegste 10 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
 zijn werfzone van max. 50 m maar opschuift als de voorgaande zone volledig afgewerkt is.
Artikel 6
Het college besluit dat:
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de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester;
de signalisatie goed op voorhand en op voldoende afstand dient geplaatst te worden.

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Nazien bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

verwijderen van paaltjes en terug
plaatsen na de werken in fase 4A voor
bereikbaarheid zijstraatje tot plein
Leest-Dorp naar huisnummers 2-24

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Woonpunt Mechelen cvba. Voordracht nieuwe kandidaatbestuurder. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht van de heer Philippe Bossin als kandidaat-bestuurder voor Woonpunt Mechelen
cvba tot het einde van de legislatuur, ter vervanging van mevrouw Silvan Begtas.

Toezicht Financiën. Opslaan van de museum- en erfgoedcollectie in het
erfgoeddepot voor het AGB MAC.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de opslag van de museum- en erfgoedcollectie voor het AGB MAC te
organiseren in het erfgoeddepot.
Artikel 2
Het college besluit de prijssubsidies aan het AGB Mechelen Actief in Cultuur te verhogen met
een bedrag gelijk aan de huur voor de opslagruimte in het erfgoeddepot verhoogd met 6%
btw.
Artikel 3
Het college besluit de financiële gevolgen hiervan mee op te nemen bij de budgetopmaak
2018-2021.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Lieve Vrouw. Verwijzen rekening 2016 voor
gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Gunstige advisering rekening 2016 kerkfabriek Lieve Vrouw.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2017. Doorsturen voor
goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuren tarieven en prijssubsidies 2017 AGB Mechelen Actief in Cultuur, volgens de
voorgelegde tarievenlijst, met ingang vanaf 27 september 2017.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 27 september 2017 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Budgetwijziging 2/2017,
meerjarenplanwijziging 2014-2019/8 voor goedkeuring verwijzen
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/8 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur.
 Goedkeuring budgetwijziging 2/2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur.

Bouwdienst. 2017/0471. Kennisname procedure en doorverwijzing naar de
gemeenteraad voor goedkeuring zaak wegenis in het kader van de
bijzondere procedure voor wegenis- en rioleringswerken in de SintAlbertuswijk.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de bijzondere procedure voor wegenis- en rioleringswerken in de
Sint-Albertuswijk (2017/0471) kennis van:
 het advies van de brandweer (met referentie P15280-001/01) van 24 augustus 2017,
 de resultaten van het openbaar onderzoek waarbij drie bezwaarschriften werden
ontvangen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis in het kader van de bijzondere procedure voor
wegenis- en rioleringswerken in de Sint-Albertuswijk (2017/0471) in toepassing van art.
4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.
Artikel 3
Het college zal, bij goedkeuring van de zaak van de wegenis door de gemeenteraad, in
toepassing van artikels 4.7.1 en 4.7.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Decreet
Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, deze goedkeuring, samen met het resultaat van het
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openbaar onderzoek en de verkregen adviezen, overmaken aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar die beslist over de aanvraag. Gezien de aanvraag mede uitgaat
van de gemeente brengt het college van burgemeester en schepenen geen voorafgaand advies
uit.

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad: Aanduiding afvaardiging
opening "Rouwplek voor gezinnen" op maandag 23 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt de schepenen M. Hendrickx, G. Geypen en K. Anciaux af voor de opening
van ‘Rouwplek voor gezinnen’ op maandag 23 oktober 2017, om 13u30, op de begraafplaats.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Interne Dienstverlening & Protocol om ter plaatse
drank/hapjes te voorzien, voor een kleinschalige receptie na de opening.

Vastgoedbeleid. Parking H. Speecqvest. Ontwerpakte voor toekenning recht
van opstal naar gemeenteraad verwijzen voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt voor goedkeuring naar de gemeenteraad:
 Verlenen van een opstalrecht door de stad Mechelen aan de N.V. Q-Park Belgium, voor de
realisatie van de ondergrondse parking aan de H. Speecqvest.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om de authentieke akte inzake de verlening van dit opstalrecht te
ondertekenen namens de stad Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid om met N.V. Q-Park Belgium te
onderhandelen ten einde de duurtijd van de exploitatie in overeenstemming te stellen met de
duurtijd van het opstalrecht en de concessie.

Vastgoedbeleid. Papenhof. Gratis grondafstand door Igemo aan stad
Mechelen voor nieuwbouw Chiro Libertus. Ontwerpakte van
grondafstand voor goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van ontwerpakte houdende de kosteloze grondafstand door Igemo ten
voordele van de stad Mechelen van het perceel grond, gekend onder partitienummer wijk
C, nummer 530/P0000, ter plaatse gekend “Papenhof” met een oppervlakte van 2.750 m².
Deze overdracht gebeurt voor openbaar nut ter ondersteuning van de jeugdwerking op het
Mechels grondgebied.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
15 september 2017

5

Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 De authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen namens de
stad Mechelen.
 De heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van voormelde akte van overdracht.

Vastgoedbeleid. In erfpacht geven van grond gelegen Papenhof aan Chiro
Libertus voor realisatie nieuwbouw. Ontwerp van erfpachtakte voor
goedkeuring naar gemeenteraad verwijzen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van ontwerpakte houdende in erfpachtgeving door de stad Mechelen van het
perceel grond, gekend onder partitienummer wijk C, nummer 530/P0000, ter plaatse
gekend “Papenhof” met een oppervlakte van 2.750 m² aan vzw Chiro Libertus.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Beslissen om een openbaar onderzoek in te stellen met
betrekking tot de straatnaam Margareta Van Oostenrijkplein voor het
pleintje tegenover het gerechtsgebouw in de Keizerstraat te Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit gedurende de periode van 27 september 2017 tot en met 27 oktober 2017
een openbaar onderzoek in te stellen omtrent de principiële beslissing van de gemeenteraad
van 05 september 2017 tot vaststelling van de straatnaam Margareta van Oostenrijkplein voor
het pleintje tegenover het gerechtsgebouw in de Keizerstraat te Mechelen.

Vastgoedbeleid. Openleggen vliet tussen Muntstraat/Zakstraat. Goedkeuring
notariële akte met vzw Arbeid en Gezondheid en doorverwijzing naar
de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de notariële akte opgemaakt door notaris F.
Huyens te Mechelen van een perceel grond (deel van vroegere vliet) gelegen tussen de
Zakstraat en de Muntstraat (gekadastreerd als afd. C deel van nummer 0325W2P000).
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring notariële akte houdende eigendomsoverdracht door de vzw Arbeid en
Gezondheid aan de stad van een perceel grond (deel van vroegere vliet) gelegen tussen de
Zakstraat en de Muntstraat (gekadastreerd als afd. C deel van nummer 0325W2P000).
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Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 De authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen namens de
stad Mechelen.
 De heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van voormelde akte van overdracht.

Wonen. Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen. Gewijzigde afvaardiging
doorverwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring voordracht van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering en de Raad
van Bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen ter vervanging van mevrouw
G. Geypen.

Wonen. Interlokale Vereniging 'IGS Versterkt wonen in Mechelen en Lier'.
Vertegenwoordiging wijzigen voor doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college draagt gemeenteraadslid Fabienne Blavier voor als lid van het beheerscomité van
de Interlokale Vereniging “IGS Versterkt wonen in Mechelen en Lier”.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht van een afgevaardigde, ter vervanging van mevrouw G. Geypen en de heer K.
Anciaux in het beheerscomité van de interlokale vereniging “IGS Versterkt wonen in
Mechelen en Lier”.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelagen 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor jeugdverenigingen in 2017 aan ‘Scouts en Gidsen Thila
Coloma’ en ‘Scouts en Gidsen Heilig Kruis’, respectievelijk 564,19 euro en 558,49 euro, goed
en geeft opdracht aan de afdeling financiën tot uitbetaling.

Overheidsopdrachten. Renovatie kantoorgebouw Kan. De Deckerstraat 37
tot kinder- en tienerwerking. Goedkeuring gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, Architect Luc
Doms, Goudenregenstraat 37 te 2800 Mechelen, voor de opdracht “Renovatie kantoorgebouw
Kan. De Deckerstraat 37 tot kinder- en tienerwerking” - bijzonder bestek nr. 2017-OO-GEB226.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Renovatie kantoorgebouw Kan. De Deckerstraat 37 tot kinderen tienerwerking” aan de laagste regelmatige bieder, zijnde Pera BVBA, Boomsesteenweg 135
te 2610 Wilrijk.

P&P - Mobiliteit. Cambio. Autodelen in de rand. Goedkeuren nieuwe
standplaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om 2 nieuwe cambio-standplaatsen in de rand te openen:
 Hombeek-dorpshart (tot opbraak Stationsplein in februari 2018, nadien Sint-Maartensplein)
 Dageraadstraat (haakse parkeerplaatsen tegenover brandweer)
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team mobiliteit

datum
Week van
18/9/2017

opdracht

opmerking

Bestellen van infoborden
Overleg met cambio voor
timing plaatsing eerste week
van okt.

Uitvoeringsdiensten

Week van
25/9/2017

Gieten/plaatsen van
betonsokkel op haakse
parkeerplaats Dageraadstraat

Team mobiliteit geeft
exacte locatie door

Team
verkeerssignalisatie

Week van
25/9/2017

Plaatsen van P bord met
onderbord cambio en infobord
wegsleepregeling op de 2
plaatsen

Team mobiliteit geeft
exacte locaties door

Marketing &
Communicatie

Week van
25/9/2017

Opname in nieuwsbrief
dorpshart
Brieven bussen bij
onmiddellijke omwonenden

P&P - Mobiliteit. Cambio. Goedkeuren overeenkomst opname dienstvoertuig
Nissan Leaf in cambio vloot . Verwijzen naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de overeenkomst ‘Integratie van een elektrisch dienstvoertuig van de stad
Mechelen in het cambio deelwagenpark’ goed.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de opvallende bestickering van de flanken van de auto in de
huisstijl van Mechelen Klimaatneutraal en besluit deze bestickering volledig ten laste van de
stad te nemen.
Artikel 3
Het college neemt akte dat de wagen tot de ingebruikname door de laadpaal van Eandis aan
de laadpaal van Bluecorner zal staan.
Artikel 4
Het college beslist om de 2 voorbehouden parkeerplaatsen van cambio op de Veemarkt zo op
te schuiven dat 1 voorbehouden parkeerplaats zich aan de (nieuwe) elektrische laadpaal
bevindt.
Artikel 5
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuren overeenkomst ‘Integratie van een elektrisch dienstvoertuig van de stad
Mechelen in het cambio deelwagenpark’.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Marketing &
Communicatie

Bestickering van de wagen

Verkeersignalisatie

Verplaatsen Signalisatie

Uitvoeringsdiensten

2 betonsokkels op de nieuwe
plaatsen

opmerking

Team mobiliteit geeft
locatie door
Team mobiliteit geeft
locatie door

Verplaatsen van infobord
cambio
Team mobiliteit

Afspraken met Eandis en
Bluecorner voor een
voorbehouden plaats

Overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten. 360°-evaluatie van decretale
graden, leden van het managementsteam en leidinggevenden.
Verwijzing van bestek 2017-OO-PERS-271 en wijze van gunnen naar
gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-PERS-271 inzake de opdracht ”360°-evaluatie van decretale graden, leden van het
managementteam en leidinggevenden”:
 1: Prijs: 60 punten
 2: Plan van aanpak: 40 punten
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Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen voor de opdracht ”360°-evaluatie van decretale
graden, leden van het managementteam en leidinggevenden” volgens de procedure van de
VOPMVB, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OOPERS-271.
Artikel 3
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van het Sociaal
Huis Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland en AGB’s en satellieten stad Mechelen 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.
Artikel 5
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Economie. Kermissen 2017. Organisatie Herfstkermis op de Veemarkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de organisatie van de herfstkermis van 29 september tot en met 15 oktober
2017 op de Veemarkt goed te keuren zoals voorgesteld.
Artikel 2
Het college beslist volgende attracties toelating te geven (volgens attracties
2008/09/10/11/12/13/14/15/16 en rekening houdend met kinderattracties en diversiteit):
Attractie
Kinderparatroeper
Gebak
Kindermolen
Visspel
Gebak
Visspel
Trampoline
Ballonschietkraam

Naam
Greif - Van Dievel
Lanove
Put Dimitri
Put Alfons
Vandonghen Fabienne
Put Alfons
Michielsen Michel-Boone
Van der Auwermeulen Valerie

Afmetingen
12 diameter
6,5m op 3,5m
10m op 8m
7m op 2,5m
9m op 5,5m
7m op 2,5m
8,5m op 8,5m
6m op 2,5m

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Economie

Standgeld te innen volgens het
retributiereglement op de wijkkermissen
Aankondiging kermis op website
Advertentie plaatsen in streekkranten

Marketing en
Communicatie
Uitvoeringsdiensten

Vuilniscontainers op kermisgebied +
dagelijks leegmaken
Kermisgebied opkuisen na afloop kermis
10 Nadarhekken op Veemarkt, kant
rijbaan, voor veiligheid
Wegnemen bloembakken op Veemarkt
2 Verdeelkasten of groep Veemarkt
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DATUM UITVOERING

Van 29/09 t.e.m.
15/10/2017
16/10/2017 vanaf 12 uur
26/09/2017
Voor 26/09/2017
Tegen 26/09/2017
10

Water aansluiten Veemarkt & Douaneplein
Elektriciteitskast op Douaneplein
Parkeerverbod Douaneplein

Onderwijs

Beveiligen van glazen zitbanken
10 Nadarhekken op Douaneplein
Kleuter en lagere scholen inlichten over de
kermis via onderwijsnieuwsbrief of mail

Tegen 26/09/2017
Tegen 26/09/2017
Vanaf 26/09 t.e.m.
16/10/2017
Tegen 26/09/2017
Tegen 26/09/2017
Voor 26/09/2017

Wijk- en Dorpszaken. Goedkeuring Halloween-activiteit buurt Mechelen-zuid
(Vennekant en Berkenhof) op maandagavond 30 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij de toelating wordt
verleend om een Halloween-activiteit in wijkhuis Mechelen-zuid en op het speelplein Berkenhof
te mogen organiseren op maandagavond 30 oktober 2017 van 18u tot 22u.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van de Halloween-activiteit op maandagavond 30 oktober
2017 goed mits naleving van de volgende voorwaarden:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement;
 algemene voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein;
 algemene bestuurlijke politieverordening;
 een plan van de opstelling minimum één week voor de organisatie aan de brandweer wordt
bezorgd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer
budgetsleutel
bedrag
omschrijving
2016140534

2016/6130370/20/0171/01

400 euro

Vuurshow Barba-Rossa

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

OPDRACHT
Leveren van volgend materiaal
op het speelplein Berkenhof
- 4 lange tafels
- 10 stoelen
- 1 kofferfrigo
- 3 verlengdraden van 20m en
2 contactdozen
- 3 afvalcontainers

DATUM UITVOERING
Tegen ten laatste
maandag 30/10/2017

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker

Plaatsen van 1 tent nl. van 6m
op 3m
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mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Rommelmarkt Sint Gummaruskerk
7 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan
Samenwonenmechelen de toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren in de
Sint Gummaruskerk op 7 oktober 2017 van 09u tot 16u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de
parkeerbeperkingen.
 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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

7/10/2017
van 06u
tot 18u

Parkeervrij maken
van Kerkhoflei van
nr. 41 tot 47

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de rommelmarkt in de Sint-Gommsaruskerk die doorgaat op 7 oktober 2017,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt in de Sint-Gommsaruskerk die doorgaat op 7
oktober 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 7 oktober 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Kerkhoflei
Het parkeren is verboden tussen huisnummer 41 en 47 op 7 oktober 2017 tussen 8 en
18 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met
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de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd,
die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Musea & Erfgoed. Wijzigingen bruikleenovereenkomst museumcollectie.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst van langdurige bruikleen van de collectie
stedelijke musea Mechelen aan het AGB MAC.Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van
16 december 2014 houdende de goedkeuring van de overeenkomst van langdurige
bruikleen waarbij de collectie van de Stedelijke Musea Mechelen wordt overgedragen naar
het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur.

Musea & Erfgoed. Handgift Provincie Ducci-ensemble - Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit principieel in te gaan op de vraag van het ‘APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant’ tot opname in de stedelijke verzameling van het ‘Ducci-ensemble’
en hecht zijn principiële goedkeuring aan de schenkingsovereenkomst.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanvaarding van de onderhandse schenking bij handgift door het ‘APB Museum voor
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant’ van het ‘Ducci-ensemble’, onder voorbehoud van
definitieve goedkeuring door de deputatie van de Provincieraad van Antwerpen op 28
september 2017.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Mechelen Houdt Je Warm 2017. Het
Warmste Ontbijt. Terbeschikkingstelling Congres- en Erfgoedcentrum
Lamot op zaterdag 16 december 2017. Opdracht tot rekening houden
met principes van fairtrade.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Jacques Chocolade voor de organisatie van Het Warmste Ontbijt in congrescentrum Lamot op
zaterdag 16 december 2017.
Het college wijst de organisator op het feit dat de stad Mechelen tegen december 2017 het
label van "vijfsterren fairtradestad" zal dragen, en dringt er op aan dat voor dit project
rekening zal gehouden worden met de principes van fairtrade.
Concreet houdt dit het gebruik van minimum twee fairtradeproducten met fairtradelabel in, bv.
bij koffie, thee, fruitsap of bananen.
Artikel 2
Het college besluit voor de organisatie Het Warmste Ontbijt op zaterdag 16 december 2017
gebruik te maken van de 5de gratis (weekend)dag van de stad in Lamot en geeft volgende
opdrachten:
dienst
Congres- en
erfgoedcentrum
Lamot

datum
16
december
2017

opdracht
Ter beschikking stellen van
‘Mechelen Centraal’ voor Het
Warmste Ontbijt.

opmerking
Praktische afspraken
worden nog gemaakt.
Alle andere kosten
(personeel, catering,
huur materiaal…)
worden gedragen door
de eindgebruiker.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Boomplantactie Kauwendaal 19
november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Natuurpunt Kauwendaal voor de organisatie van een boomplantactie Kauwendaal op de weide
gelegen tussen Liersesteenweg en R6 op 19 november 2017 van 10u tot 17u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Het initiatief dient gekaderd te worden in het globaal traject bos Kauwendaal. Bij de
verdere uitwerking en communicatie van de boomplantactie dienen de betrokken partners
van het Strategisch Project Natuur in en rond Mechelen betrokken te worden.
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.
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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 volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

30/10/2017
8u tot
19/11/2017
22u

Parkeervrij maken van
parkeerstrook Liersesteenweg
550 ter hoogte van
toegangspad naar
achterliggend perceel (van
net na de bushalte Groot Veld
+ 10 meter)

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Preventie en Veiligheid. Kandidatuur Grote broer voor Cera-prijs
Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de deelname goed van het ‘grote broer’-project aan de Cera-prijs
‘Jeugdwelzijnswerk bouwt bruggen’.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring werken Grote
Nieuwedijkstraat, fase 2 en 3.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Grote Nieuwedijkstraat
tussen Kleine Nieuwedijkstraat (kruispunt niet inbegrepen) en de Paardenkerkhof/Caputsteenstraat (kruispunt niet inbegrepen).
De werken omvatten: herinrichtingswerken.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: stadsbestuur Mechelen.
De hoofdaannemer is de firma Viabuild, Schaliënhoevedreef 20F, 2800 Mechelen.
Projectleider is Peter Van der Borght.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De




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

2- Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.



3- Er worden geen werftransporten toegelaten:
zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.

4- Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
5- Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
6- 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Voor deelfase 1: Grote Nieuwedijkstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat (kruispunt niet
inbegrepen) en de Gebroeders Romboutsstraat (kruispunt niet inbegrepen)
Van 16 oktober 2017 tot eind januari 2018:
 Grote Nieuwedijkstraat wordt volledig afgesloten.
 Omleiding in beide richtingen via Boerenkrijgstraat  Nekkerspoelstraat.
 Bereikbaarheid Papenhof- en Hazeldonkstraat : via Grote Nieuwedijkstraat en Gebroeders
Romboutsstraat.
 Bereikbaarheid Oude Sint-Gommarusstraat en August De Boeckstraat : via Grote
Nieuwedijkstraat  Pasmolenstraat, maar eveneens via Caputsteenstraat.
 Papenhofstraat en Hazeldonkstraat: eenrichtingsverkeer opheffen
- ofwel parkeerverbod in te stellen bij aanvang der werken aan een zijde van de straat
om het tweerichtingsverkeer mogelijk te maken
- ofwel parkeerverbod in te stellen na evaluatie aan een zijde van de straat om het
tweerichtingsverkeer mogelijk te maken
 Papenhofdreef:
- Fysieke stop niet verwijderen (niet open zetten)
Voor deelfase 2: Grote Nieuwedijkstraat tussen Gebroeders Romboutsstraat (kruispunt
inbegrepen) en Paardenkerkhof-/Caputsteenstraat (kruispunt niet inbegrepen).
Van begin februari 2018 tot eind augustus 2018
 Grote Nieuwedijkstraat wordt volledig afgesloten.
 Omleiding in beide richtingen via Boerenkrijgstraat  Nekkerspoelstraat.
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Bereikbaarheid Gebroerders Romboutsstraat : via Grote Nieuwedijkstraat en
Papenhofstraat => Hazeldonkstraat.
Papenhofstraat en Hazeldonkstraat : eenrichtingsverkeer blijft opgeheven
- ofwel parkeerverbod in te stellen bij aanvang der werken aan een zijde van de straat
om het tweerichtingsverkeer mogelijk te maken
- ofwel parkeerverbod in te stellen na evaluatie aan een zijde van de straat om het
tweerichtingsverkeer mogelijk te maken
Bereikbaarheid Pasmolenstraat: via Caputsteenstraat.
Bereikbaarheid Nijverheidstraat: via Boerenkrijgstraat en Paardenkerkhofstraat.
Paardenkerkhof- en Nijverheidstraat : paaltjes verwijderen om maximale bereikbaarheid te
vrijwaren.
Papenhofdreef:
- Fysieke stop niet verwijderen (niet open zetten)

Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de neveneffecten/sluipverkeer en de impact voor de bewoners
en geeft bijkomende opdrachten:
 Het verkeer van de Grote Nieuwedijkstraat (< 4.000 voertuigen/etmaal) komt bij in zowel
de Boerenkrijg- als de Nekkerspoelstraat. De Kleine Nieuwedijkstraat blijft wel bereikbaar
en mogelijk gaan heel wat bestuurders deze weg kiezen om aansluiting te zoeken met de
N14 Liersesteenweg en/of Ring R12 te Mechelen.
 De Papenhof- en Hazeldonkstraat zijn in de eerste deelfase alleen bereikbaar via de Grote
Nieuwedijkstraat. Verwacht wordt dat het bestemmingsverkeer zal rijden via de
Boerenkrijgstraat => Kruiskensstraat => Warmoesstraat in plaats van de omleiding via de
Nekkerspoelstraat te volgen. Deze mogelijke short cut dient echter onmogelijk gemaakt te
worden, door strikte signalisatie van de omleiding en sterke bewegwijzering aan het
kruispunt Paardenkerkhofstraat.
 In deelfase twee is de kans zeer reeel dat de Paardenkerkhofstraat meer verkeer zal
verwerken. In plaats van langs de bewegwijzerde omleiding Nekkerspoelstraat te rijden,
zou een ‘short cut’ kunnen gemaakt worden via de Paardenkerkhofstraat. Deze mogelijke
short cut dient echter onmogelijk gemaakt te worden, door strikte signalisatie van de
omleiding en sterke bewegwijzering aan het kruispunt Paardenkerkhofstraat.
 Voor de thuiswedstrijden van KVM blijven de parkings in Grote en Kleine Nieuwedijkstraat
bereikbaar. Het bereikbaarheidsplan voor de thuiswedstrijden KVM wijzigt in functie van de
bewegwijzerde omleiding. Er zal een nadar geplaatst worden op het kruispunt
Paardenkerhofstraat/Grote Nieuwedijkstraat om te beletten dat het verkeer voor de voetbal
lokale woonstraten gaat opzoeken. Bovendien zullen er borden in de diepte geplaatst
worden (op de Ring R12) om het verkeer de juiste voorselectie te laten maken voor de
bereikbaarheid van de parkings.
 Er gaan vooral in de Grote Nieuwedijkstraat heel wat parkeerplaatsen verloren (25
parkeerplaatsen tijdens deelfase 1, 35 in deelfase 2) vooral in de werkzone.
Als het nodig blijkt dat in de Papenhofstraat aan een zijde ook nog parkeerverbod moet
geplaatst worden (ongeveer 30 voertuigen) en desgevallend ook in de Hazeldonkstraat (15
parkeerplaatsen), betekent dat in totaal ca. 70 (zonder Hazeldonkstraat) parkeerplaatsen
tijdelijk verloren gaan.
Artikel 6
Het college neemt er kennis van dat de verkeerslichten Nekkerspoel-/Boerenkrijg/Lakenmakerstraat niet voorzien zijn op het extra verkeer dat vanuit de Boerenkrijgstraat
komt en besluit om de verkeerslichten aan te passen en een verlengde groentijd te geven voor
het verkeer vanuit de Boerenkrijgstraat.
Artikel 7
Het college besluit de werf, in de periode van 16 oktober 2017 tot 31 augustus 2018 toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer in het bezit is van een goedgekeurd
veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend veiligheidscoördinator.
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Artikel 8
Het college besluit dat de vergunning tot het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen mag afgeleverd worden door het team signalisatie, als gemachtigde
van de burgemeester.
Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Staf Financiën. Meerjarenplanwijziging en Budgetwijziging. Goedkeuring
meerjarenplanwijziging nr. 13 over dienstjaar 2014-2020 en
budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017. Verwijzen naar de
gemeenteraad ter vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de meerjarenplanwijziging nr. 13 over de dienstjaren 2014–2020 en de
budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017 principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de meerjarenplanwijziging nr. 13 over de dienstjaren 2014–2020 en de
budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017.

Staf Financiën. Interne kredietaanpassing. Goedkeuring interne
kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2017 - exploitatie. Verwijzing
naar de gemeenteraad voor aktename.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2017 principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename van de interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2017.

Staf Financiën. Dotatie hulpverleningszone Rivierenland 2018. Doorsturing
ter goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring exploitatiedotatie van 4.255.226 euro en investeringsdotatie van 121.850
euro van de stad aan de Hulpverleningszone Rivierenland voor het dienstjaar 2018.
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P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Goedkeuring
projectsubsidieaanvraag stadsvernieuwingsprojecten.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de aanvraag voor de projectsubsidie in het kader van de oproep subsidie
stadsvernieuwingsprojecten voor het project Keerdok/Eandis goed en geeft opdracht aan de
afdeling Projecten & Planning om dit dossier binnen de vooropgestelde deadline in te dienen.

Vastgoedbeleid. Hof van Cortenbach. Leidraad vervreemding en
herbestemming. Verwijzen voor goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het ontwerp van leidraad inzake vervreemding (verkoop of erfpacht) en
herbestemming van het Hof van Cortenbach principieel goed mits
aanpassingen/aandachtspunten.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de leidraad inzake vervreemding (verkoop of erfpacht) en herbestemming
van het Hof van Cortenbach.

Overheidsopdrachten. Ontwerper voorontwerpstudie kruispunt
Elektriciteitstraat - N16. Gunning van bestek 2017-OO-PP-266.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanstelling ontwerper voor een voorontwerpstudie van
het kruispunt Elektriciteitstraat-N16 in Mechelen” akte van het verslag van nazicht van de
offertes van 8 september 2017, opgesteld door Afdeling projecten en planning.
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 “Aanstelling ontwerper voor een voorontwerpstudie van het
kruispunt Elektriciteitstraat-N16 in Mechelen” aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Mint nv, H. Consciencestraat 1b te 2800
Mechelen.

Natuur- en Groenontwikkeling. Oproep thematische
stadsvernieuwingsprojecten 'Groen in de stad'. Goedkeuren
aanvraagformulieren thematische projectsubsidie voor Tinelpark en
Site Verbeemen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de aanvraagformulieren thematische projectsubsidie voor
de projecten Tinelpark en site Verbeemen, in het kader van de oproep Thematische
stadsvernieuwingsprojecten - 2017 ‘Groen in de stad’.

P&P - Mobiliteit. Campagnes. Goedkeuring aanvragen tot deelname aan de
STRAPdag op 22 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de aanvragen voor de autovrije schoolstraten in het kader van de STRAPdag
op vrijdag 22 september 2017 goed. Uitzonderingen hierop worden toegestaan voor De
Spreeuwen, De Spiegel en de Go Shill.
Artikel 2
Het college keurt de voorgestelde circulatiewijzigingen goed.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team
Verkeerssignalisatie

Projecten en
planning
(Mobiliteit)

Marketing &
Communicatie

datum

opdracht

20 september
2017 (19
september
2017 voor BS
De Spiegel en
Go Shill) en
bijkomend ook
11 januari
2018 en 26
april 2018 voor
De Spreeuwen.

- Plaatsen van parkeerverbod
in de straten waar activiteiten
doorgaan (minstens 24u op
voorhand).

Bij aanvang
nieuw
schooljaar
2017-2018

- Scholen in kennis stellen van
collegebeslissing en de
oplegde voorwaarden.

Conform de
vooropgestelde
timing binnen
het
communicatieplan van de
week van de
mobiliteit

- Leveren van nadars met C3
op de invalsstraten en ter
afbakening van gebied waar
activiteiten plaatsvinden.

opmerking
Overzicht van het aantal
nadars (met
plaatsbepaling) en
plaatsen voor
parkeerverbod wordt in
een apart overzicht
meegestuurd.
Na de activiteiten dienen
de nadars terug
opgehaald te worden.

- Beleggen vergadering
signalisatie indien
noodzakelijk.
- Communiceren van dit
initiatief via de geëigende
kanalen kaderend in de week
van de mobiliteit.

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
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dienst
Politie

datum
22 september
2017

Politie

opdracht

opmerking

Opvolging en controle te
voorzien van de geplaatste
borden op 22 september 2017.
Contact op te nemen met De
Lijn in het kader van de nodige
omleidingsroutes.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Mega Instuif Gidsen en Scouts 24
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Gidsen OLV en Scouts Sint-Gummarus voor de organisatie van Mega Instuif op hun terreinen
en in de Kerkhoflei op 24 september 2017 van 14u tot 18u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De 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 sjorconstuctie dient zodanig opgesteld te worden dat de hulpdiensten steeds vrije
doorgang behouden.
 De buurtbewoners dienen door de organisator op de hoogte gebracht te worden van de
gewijzigde verkeersafwikkeling op de Kerkhoflei en dienen speciale aandacht te hebben
voor de onbereikbaarheid van eventuele gemeenschappelijke garages op het afgesloten.
 Tevens dienen de uitbaters van tennisclub 'Wingfield' op de hoogte gebracht te worden. De
Vrouwvlietstraat mag niet afgesloten worden.
Artikel 2
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.
 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

datum
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opmerking
21

Verkeerssignalisatie

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Kerkhoflei (kant
oneven nummers) van begin
tot nr. 49

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 de Mega-instuif van de ‘Gidsen OLV en Scouts Sint-Gommarus’ die doorgaat op
24 september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Mega-instuif van de ‘Gidsen OLV en Scouts Sint-Gommarus’
die doorgaat op 24 september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van
toepassing op 24 september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: KERKHOFLEI
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 49 en het kruispunt met Liersesteenweg, op 24
september 2017, tussen 09u00 en 19u00, 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, aan de zijde van de onpare huisnummers,
tussen huisnummer 49 en het kruispunt met Liersesteenweg, op 24 september 2017, tussen
09u00 en 19u00. 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 2017. Feest van het Brood 24 september
2017. Beslissing tot logistieke ondersteuning en tot faciliteren
communicatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie Feest van het Brood op 24 september 2017,
georganiseerd in St. Romboutscollege door Brood Nodig en legt bijkomende voorwaarden op:
 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 evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college gaat wel akkoord om de communicatie te faciliteren via de kanalen van de stad en
gaat akkoord met logistieke ondersteuning.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Marketing &
Communicatie

opmerking
Logistieke ondersteuning
door de stad.

40 zitbanken

Faciliteren communicatie via
kanalen van de stad.

Beheer Openbaar Domein. Verwijzing naar gemeenteraad voor de voorlopige
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Roosendaelveld.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Roosendaelveld, voor de
realisatie van een openbare weg naar het te ontwikkelen gebied.

Beheer Openbaar Domein. Verwijzing naar gemeenteraad voor de voorlopige
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Guldendal.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Guldendal, voor de realisatie van
een openbare domein ter hoogte van het te ontwikkelen gebied.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring private werken Oude
Brusselsestraat 16, met straatafsluiting.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Oude Brusselsestraat
12 (Heerenpracht : de vroegere woning en studie van notaris Van De Kerckhove).
De werken omvatten: renovatie en ombouw tot een hotel.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Heerenpracht bvba (Carleer Gerrit),
Battelsesteenweg 284 te Mechelen.
De hoofdaannemer is de firma 3D, Mechelsveldstraat 20b te Mechelen.
Projectleider is Dries De Belder.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
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zaterdagen: enkel indien nodig
niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen

2- Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
3- Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.



4- Er worden geen werftransporten toegelaten:
zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.

5- Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
6- 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.
7- Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit
akkoord te gaan om de Oude Brusselsestraat af te sluiten tussen Graaf van Egmontstraat en
Lange Nieuwstraat. In dat deel moet dan het eenrichtingsverkeer worden opgeheven. De
Oude Brusselsestraat is dan doodlopend vanaf de Graaf van Egmontstraat en vanaf de Lange
Nieuwstraat.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 2 oktober 2017 tot 31 december 2017 toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners/handelaars van de Oude Brusselsestraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
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de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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