STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 16 juni 2017

Belastingen en Inningen. Belasting op het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen 2017. 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 2017 - voor een
totaal bedrag van € 1.938.276,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen (gemeenschappen) 2017. 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 2017 voor een totaal bedrag van € 972,00.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Sint-Pieter 27 april
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter van 27
april 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 16
juni 2017, na goedkeuring ervan.

Monumentenzorg. Stedelijke Commissie Monumentenzorg - aktename
verslag vergadering 25 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stedelijke Commissie voor
Monumentenzorg van dinsdag 25 april 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 16
juni 2017 na goedkeuring ervan.
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Musea & Erfgoed. Provinciale vergadering van reuzenbeheerders Reuzen in
Vlaanderen vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de provinciale vergadering voor de reuzenbeheerders van de
provincie Antwerpen, georganiseerd op 22 juni 2017 door Reuzen in Vlaanderen vzw.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de verdere opvolging door Musea & Erfgoed Mechelen, en geeft
opdracht schepen K. Den Roover mee te betrekken in deze materie.
Artikel 3
Het college vaardigt een vertegenwoordiger van de dienst Musea & Erfgoed Mechelen af om te
zetelen in het provinciale bestuur van Reuzen in Vlaanderen vzw.

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar domein. Plaatsen van
nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Brusselsesteenweg:
Graaf-en/of montagewerken: 2. Straatkast – SKA SKKO (kolom) – 1. Plaatsen van nieuwe /
vervangen van bestaande kolomkast – 1. Volle grond. – T ICS 17238
 Nijverheidstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel – 2.Plaatsen/vervangen van ondergrondse kabel
respectievelijk vervangen van kabel in buis – 2 .Niet-monoliete bestrating 8 meter – T ICS
17236
 Tervuursesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17241
 Oude Baan:
1. Kabel - 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) – 3. Niet monoliete bestrating
T ICS 17243
 Lindestraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel – 2.Plaatsen/vervangen van ondergrondse kabel
respectievelijk vervangen van kabel in buis – 2 .Niet-monoliete bestrating 5 meter – T ICS
17245
 Kabouterstraat:
Graaf-en/of montagewerken: 1. Paddenstoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (incl. alle netwerkelementen en montage) – 2. Niet-monoliete
bestrating – T ICS 17249
 Kerselaarstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel – 2.Plaatsen/vervangen van ondergrondse kabel
resp. vervangen van kabel in buis – 1. Volle grond 4 meter – T ICS 17228
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Oude Antwerpsebaan:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17225
 Aspergeveld:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17224
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Kerkhoflei:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17223
Tervuursesteenweg:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17244
Antwerpsesteenweg:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17248

Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, t.a.v. Kim Aerts, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Pijnboomstraat:
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17247
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Schuttersvest:
Werkput – 10m MS PRC95 + 10m LS 4G150 – E 17227
 Nicolaas Van der Vekenstraat:
Saneren wijk
OV vernieuwen – E 17229
 Caputsteenstraat:
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 171m – E 17235
 Guido Gezellelaan:
MS: KABEL BAXECWB 8,7/15 KV 3X(1X95) = 340m
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 740m
OV: KABEL EXVB 0,6/1KV 4G10 = 630m – E 17242
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eurofiber NV, Belgicastraat 5 Building Fountainplaza 504 te
1930 Zaventem, voor de uitvoering van volgende werken:
 Blokhuisstraat:
Plaatsen van een glasvezelbuis – EU 17246
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Maalderijstraatje:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 17226
 Kouterweg:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17231
 Olivetenstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17232
 Viermolenstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17233
 Schuttershofstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17234
 Plattebeekstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17230
 Guldenmouwstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17237
 Warandestraat:
Aanleggen van drinkwaternet – P 17240
 Muizenvaart:
Uitbreiding van het drinkwaternet – P 17254
 Schorsmolenstraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17253
 Ravenbergstraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17250
 Liersesteenweg:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17252
Collegebeslissingen website
16 juni 2017

3



Bleekstraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17251.

GASAM. Aanpassingen Algemene Bestuurlijke Politieverordening - verwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aangepaste Algemene Bestuurlijke Politieverordening.

Staf Financiën. Brandweerbijdragen: afrekening 2013 - werking 2012 verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om gunstig advies uit te brengen bij de afrekening
van de brandweerbijdragen 2013 – werking 2012.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering brandweerbijdragen 2013 – werking 2012.

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

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

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.
Verwijzen rekening 2016 voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering rekening 2016 kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.

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

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Jaarrekening 2016. Verwijzen
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering jaarrekening 2016 OCMW-vereniging Audio.

Vastgoedbeleid. Hoogstraat 50. Kennisname openbare verkoop. Akkoord tot
verkoop uit de hand. Verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de organisatie van 3 openbare verkopen door notaris Geens van
het appartementsgebouw Hoogstraat 50 met bijhorende garages, die geen koper opleverden.
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Artikel 2
Het college geeft zijn principieel akkoord om het appartementsgebouw Hoogstraat 50 met
aanpalend garagecomplex uit de hand te verkopen en de minimum-inzetprijs vast te stellen op
€ 400.000, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Deze verkoop gebeurt
door bod onder gesloten omslag waarbij de heer Kristof Van Velthoven (Recybuild Bvba) en
mevrouw Sophie Vandewalle worden uitgenodigd om een bod in te dienen.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 6 september 2016 – punt 38
inzake de openbare verkoop van het gebouw Hoogstraat 50.
 Goedkeuring van de onderhandse verkoop van het gebouw Hoogstraat 50, mits de
minimum-inzetprijs van € 400.000.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid om de verkoop uit de hand verder op
te volgen.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de aanpassing in de huurvoorwaarden van de heer en mevrouw
Spiessens- Brouwers.
Deze voorwaarden worden gestipuleerd in de akte van openbaar verkoop van 29 mei 2017.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring toelagen 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de aanvragen voor toelagen voor nieuwbouw en renovatie van
jeugdwerkinfrastructuur.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de voorgestelde verdeling van de subsidies
jeugdwerkinfrastructuur, na schrapping van de niet-prioritaire aanpassingen en geeft opdracht
aan de dienst Jeugd om de dossiers verder op te volgen.
VERENIGING
Chiro Coloma
Scouts en Gidsen Thila Coloma
Chiro Libertus
Scouts Woudlopers
Speelplein Weyneshof

AANWENDING
Nieuwbouw fase 1
Nieuwbouw fase 4
Nieuwbouw fase 3
Nieuwbouw fase 3
Renovatie fase 3

VOORSTEL TOELAGE
50.000 euro
50.000 euro
50.000 euro
6.789 euro
43.211 euro
200.000 euro

Artikel 3
Het college gaat principieel akkoord met een garantie op subsidiering voor de
jeugdbewegingen met een nieuwbouwdossier en geeft opdracht aan de dienst Jeugd om de
fasering van de ingediende nieuwbouwdossiers uit te werken tegen het budgetconclaaf najaar
2017.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Jeugd
Financiën

OPDRACHT
Kennisgeving besluit aan jeugdverenigingen
Uitbetaling voorschotten (50%)
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IGEMO. RUP Zorro. Aktename verslag plenaire vergadering + aktename
volledig verklaring plan-MER + inname standpunten - goedkeuring
ontwerp RUP. Doorverwijzing naar gemeenteraad voor voorlopige
vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering voorontwerp RUP
“Zorro” van 19 april 2017. Het college gaat akkoord met de bespreking en het voorstel tot
aanpassing van het RUP.
Artikel 2
Het college neemt akte van de volledigverklaring van het planMER ‘Zorro’ door de dienst MER
van 13/06/2017. Het college neemt akte van het planMER en de milderende maatregelen.
Artikel 3
Het college keurt het voorliggende ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
‘Zorro’ goed, bestaande uit de toelichtingsnota met inbegrip van plan-MER en de beslissing van
het Departement LNE – dienst MER d.d. 13/06/2017, de stedenbouwkundige voorschriften, het
plan 01 “bestaande toestand”, het plan 02 “juridische toestand” en het plan 03 “grafisch plan”.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zorro’,
bestaande uit de toelichtingsnota met inbegrip van plan-MER en de beslissing van het
Departement LNE- Dienst MER d.d. 13/06/2017, de stedenbouwkundige voorschriften, het
plan 01 “bestaande toestand”, het plan 02 “juridische toestand” en het plan 03 “grafisch
plan”.

Natuur- en Groenontwikkeling. Opening Pennepoelpark op 28 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om het park in het binnengebied Oude Liersebaan ‘Pennepoelpark’ te
noemen.
Artikel 2
Het college beslist het ‘Pennepoelpark’ ‘s nachts af te sluiten, overeenkomstig de visie voor de
andere tuinen en parken.
Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan het plaatsen van de infoborden met bijhorende teksten,
inclusief openingsuren, in het Pennepoelpark.
Artikel 4
Het college vaardigt in principe alle collegeleden af voor de opening van het Pennepoelpark op
woensdag 28 juni 2017 om 16.00 uur.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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Uitvoeringsdiensten

Interne
Dienstverlening en
Protocol
Marketing &
Communicatie
Preventie en
veiligheid

Ledigen vuilnisbakken en opruimen
zwerfvuil in werkplanning.
Aanleveren materiaal
Openen evenementenkast voor
aansluiten en leveren 3 frigo op 28/06
Leveren en plaatsen tent (3x3m) zijde
Neerheide op grasveld
Leveren van 3 verlengkabels
Leveren van 3 lange tafels
Afbraak achteraf
Officiële opening op 28 juni 2017 om
16u00 + receptie voor ±100 personen
organiseren in overleg met betrokken
stadsdiensten.
(Er is een evenementenkast aanwezig)
Communicatie opening
Opmaak en plaatsen infoborden, met
vermelding van de openingsuren.
Openen en sluiten Pennepoelpark vanaf
de officiële opening.
Extra toezicht gemeenschapswachten in
Pennepoelpark.

Preventiedienst

Bussen van uitnodigingsbrieven

Dienst Patrimonium

Nieuwe erfdienstbaarheid achtertuin
toegangen notarieel laten bekrachtigen.
Na bekrachtigen sleutel overhandigen.

I.s.m. Interne
Dienstverlening
en Protocol

Afspraken
hierover worden
gemaakt met
Marketing &
Communicatie /
gebiedsregisseur

Marketing en Communicatie. Aktename verslag algemene
bewonersvergadering Arsenaal van 29 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering wijk Arsenaal
van 29 mei 2017.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag algemene
bewonersvergadering dorp Walem van 1 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering dorp Walem
van 1 juni 2017.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Zomerdrink Barbel 29 juli 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Barbelgemstraat toelating wordt verleend om een zomerdrink te organiseren op 29 juli
2017, van 12u tot 20u, 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.
 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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum
29 juli
2017
van 12u
tot 20u

opdracht
Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Barbelgemstraat

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 het straatfeest in de Barbelgemstraat dat doorgaat op 29 juli 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Barbelgemstraat, dat doorgaat 29 juli 2017
in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 29 juli 2017, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Barbelgemstraat
-Het parkeren is verboden op 29 juli 2017, tussen 12u00 en 20u00 uur, aan beide zijden van
de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
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met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 29 juli 2017, tussen
12u00 en 20u00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord 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.

Cultuurcentrum. Museum Hof van Busleyden - Bourgondisch stadspaleis.
Tarieven. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de tarieven voor het geheel vernieuwde en verbouwde museum Hof van
Busleyden – Bourgondisch Stadspaleis principieel goed, met ingang van 1 september 2017 tot
en met 31 augustus 2019, mits volgende aanpassingen:
 Gunsttarief voor Mechelaars: 7 euro;
 Werknemers groep Mechelen in plaats van werknemers stad.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar gemeenteraad:
 Vastleggen van de tarieven voor het Museum Hof van Busleyden, met ingang van 1
september 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Kunstonderwijs. Beiaardschool. Benefietconcert Lions ten voordele van
Mobiele Beiaard op zondag 24 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt op zondag 24 september 2017 om 15.00 uur burgemeester Bart Somers
en schepen Björn Siffer af (onderling af te spreken) om in het Schip van de
Minderbroederskerk bij de schenking van het schilderij van Jef Rottiers aan de “Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn” vzw en het benefietconcert ten voordele van de mobiele beiaard
aanwezig te zijn.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om het Schip en de cafetaria van het cultuurcentrum gratis ter
beschikking te stellen voor de organisatie van het benefietconcert ten voordele van de mobiele
beiaard.
Artikel 3
Het college geeft daartoe volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Marketing &
Communicatie

Ontwerp affiche en
programmaboekje +
ondersteuning promotie
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AGB MAC

Uitvoeringsdiensten

en perscontacten
Ter beschikking stellen
van het Schip en de
Cafetaria + technicus en
zaalwachter
Transport mobiele
beiaard naar en van
Schip

Zondag 24
september 2017

Technisch fiche
wordt later
meegedeeld

Vrijdag 22/9/2017
en maandag
25/9/2017

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Beach TD Educa 28 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven aan
studentenvereniging Educa voor de organisatie van Beach TD op het terras van de Prof op
woensdag 28 juni 2017, van 15u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 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
 Er mogen geen extra installaties geplaatst worden op het terras van De Prof.
 De gevel van de gebouwen dient bereikbaar te blijven voor brandweer.
Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe op 28 juni 2017.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Beach Party Leest 9 september
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven aan Chiro
Leest voor de organisatie van Beachparty op de terreinen gelegen te Kouter 1A op zaterdag 9
september 2017 van 21u tot 10 september 2017 03u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De fuif met dj dient 10 erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 03.30 uur
 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 evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
De organisator dient aandacht te besteden aan de bepalingen van de Omzendbrief m.b.t.
de veiligheid van festivals en evenementen met grote volkstoeloop in het kader van het
veiligheidsniveau 3.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 9
september 2017 van 21u tot 10 september 2017 03u, 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 geeft volgende opdracht:
dienst
Evenementenloket

datum
Midden
augustus
2017

opdracht

opmerking

Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

Bestuurlijk Beheer. AquaFlanders vzw. Aanduiding volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering. Kennisname
voordracht en benoeming plaatsvervangend lid directiecomité
riolering. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van volgende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van
AquaFlanders vzw:
- Volmachtdrager: mevrouw Isabelle Terrie, adviseur-afdelingshoofd Openbaar Domein;
- Plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Fem Van De Poel, industrieel ingenieur
Openbaar Domein.
 Kennisname van de voordracht en benoeming van mevrouw Isabelle Terrie, afdelingshoofd
Openbaar Domein, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het directiecomité riolering
van Aquaflanders vzw.

Overheidsopdrachten. Leveren van sanitaire dispenservullingen en leveren
en plaatsen van sanitaire dispensers. Verwijzing van bestek 2017-OO222 en wijze van gunnen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de Open Offerteaanvraag,
aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-222 inzake
de opdracht “Leveren van sanitaire dispenservullingen en leveren en plaatsen van sanitaire
dispensers”.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-222.
 1: Prijs: 50 punten
 2: Kwaliteit van de voorgestelde sanitaire dispensers en dispenservullingen: 40 punten
 3: Milieu: 10 punten
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Financiën om het ontbrekende budget voor deze
opdracht ten bedrage van € 7.000,00 incl. btw/jaar of € 28.000,00 incl. btw/4 jaar via
budgetwijziging nr. 2/2017 over te dragen van het Sociaal Huis naar de Uitvoeringsdiensten –
budgetsleutel 2017/6103304/20/0119/08 - ramingsnummer 2017160099.

Politie - logistiek markten. Takelcontract 2017-2021: lastvoorwaarden en
wijze van gunnen. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de “openbare procedure gegund op basis van
gunningscriteria” aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek “TGG-2017-006”
inzake “het takelen, stallen en bewaren van voertuigen” ten voordele van de lokale politie,
de Stad Mechelen en de gemeente Willebroek.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring herstellingswerken
Koning Albertstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Koning Albertstraat aan
de kerk ter hoogte van de middengeleider.
De werken omvatten: herleggen verzakte klinkers in wegdek.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV.
De hoofdaannemer is de firma SOGA NV, Aven Ackers 14 te 9130 Verrebroek.
Werfleider is Amelinckx Christophe.
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:
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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 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen




2- 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.

3- 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:
 akkoord te gaan dat ter hoogte van de werken het verkeer geregeld wordt met tijdelijke
verkeerslichten om het verkeer beurtelings omheen de middengeleider te laten rijden.
 dat tijdens de werken in de rijstrook naar Mechelen de Oude Baan wordt afgesloten.
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 besluit de werf, in de periode van 20 juni tot 30 juni 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 de Koning Albertstraat en de Oude Baan (tussen Koning Albertstraat en
Korte Zandstraat) voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning 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. Goedkeuring werken structureel
onderhoud N26.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Leuvensesteenweg,
tussen grens der werken station (Hamerstraat) en Planckendael.
De werken omvatten: structureel onderhoud. De toplaag en de twee onderlagen worden
afgefreesd. Opnieuw plaatsen van de onderlagen, de toplaag en de wegmarkeringen.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV.
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De hoofdaannemer is de firma Deckx.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed dat van maandag tot en met vrijdag overdag en ’s nachts uitgevoerd worden.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat de aannemer omwille van een andere opdracht voor AWV
onmogelijk vroeger kan starten met deze opdracht zodat er nog enkele dagen in september
2017 dient gewerkt te worden.
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 voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit
hiermee akkoord te gaan.
De algemene werkwijze is als volgt:
(1) Overdag blijft er een rijrichting open, namelijk van Raghenoplein naar Muizen/Leuven
De Leuvensesteenweg wordt eenrichtingsverkeer langs de werkzone.
Komende vanuit Leuven/Muizen wordt het verkeer omgeleid: Leuvensesteenweg =>
Trianonlaan en N267 => oprit E19 te Zemst => E19 => afrit Mechelen-Zuid => B101 => N1
=> R12
(2) ’s Nachts wordt de Leuvensesteenweg afgesloten in beide richtingen.
De omleiding loopt dan:
Komende vanuit Leuven/Muizen : Leuvensesteenweg => Trianonlaan en N267 => oprit E19 te
Zemst => E19 => afrit Mechelen-Zuid => B101 => N1 => R12
Komende vanuit Mechelen : Raghenoplein => H. Speecqvest (werken !) => Colomastraat =>
Leopoldstraat => rotonde station => N1 => B101 en oprit Mechelen-Zuid => E19 => afrit
Zemst => N267 en Trianonlaan => N26
De omleiding komende vanuit Leuven/Muizen: Leuvensesteenweg => Trianonlaan en N267 =>
oprit E19 te Zemst => E19 => afrit Mechelen-Zuid => B101 => N1 => R12 blijft voor de
gehele duur van de werken ongewijzigd.
(3) Parkeren
Er mag en kan niet geparkeerd worden in de werkzone.
Vermits de parkeerdruk op zowel Leuvensesteenweg als de zijstraten erg hoog is, is er voor de
parkeerders weinig alternatief. In de Motstraat tussen ‘Pits Motoren’ en de Mollestraat kan er
een rijstrook beschikbaar gesteld worden voor het parkeren, maar niet alle verloren
parkeerplaatsen kunnen daar gecompenseerd worden.
Gevreesd wordt dat bestuurders zelf initiatieven zullen nemen en hun wagens in de zijstraten
gaan parkeren waardoor het doorrijden problematisch of onmogelijk wordt.
FASE 1
21 tot en met 25 augustus 2017
Tussen grens der werken station en de Motstraat (kruispunt niet inbegrepen)
Overdag:
 De Leuvensesteenweg wordt eenrichtingsverkeer tussen Raghenoplein en Motstraat.
 Vanaf Veldstraat te Muizen wordt de Leuvensesteenweg doodlopend, met de enige
ontsluitingsmogelijkheid via de Motstraat te rijden. Bedrijventerrein Ragheno blijft
bereikbaar.
 Het verkeer vanuit Leuven wordt omgeleid.
 Het verkeer vanuit de zijstraten en de bewoners/handelaars langsheen de werkzone volgen
mee het eenrichtingsverkeer.
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’s Nachts:
 De Leuvensesteenweg wordt afgesloten voor alle verkeer tussen Raghenoplein en
Motstraat.
 Vanaf Veldstraat te Muizen wordt de Leuvensesteenweg doodlopend, met de enige
ontsluitingsmogelijkheid via de Motstraat te rijden. Bedrijventerrein Ragheno blijft
bereikbaar.
 Het verkeer vanuit Leuven wordt omgeleid.
 Het verkeer vanaf Raghenoplein wordt omgeleid.
 Hamer- en Smisstraat worden afgesloten. Het verkeer van en naar de Arsenaalwijk kan in
beide richtingen via Smisstraat  Hanswijk de Bercht  Sint-Lambertuslaan 
Magdalenasteenweg  Stationsberg en Veldstraat  N26.
 Hanswijkdries wordt in twee helften aangelegd zodat er steeds via het ene of het andere
kruispunt kan gereden worden.
FASE 2
28 augustus tot en met 1 september 2017
Tussen Motstraat/Dellingstraat en Veldstraat (kruispunt niet inbegrepen)
Overdag:
 De Leuvensesteenweg wordt eenrichtingsverkeer tussen Mot-/Dellingstraat en Veldstraat.
 Vanaf Raghenoplein tot spooroverweg Motstraat is de Leuvensesteenweg
tweerichtingsverkeer
 Vanaf de Trianonlaan te Muizen wordt de Leuvensesteenweg doodlopend, met de enige
ontsluitingsmogelijkheid via de Veldstraat te rijden.
 Bedrijventerrein Ragheno blijft bereikbaar.
 Voor de Dry Port wordt afzonderlijk een oplossing uitgewerkt. AWV voorziet hier een apart
overleg.
 Het verkeer vanuit Leuven wordt omgeleid.
 Het verkeer vanuit de zijstraten en de bewoners/handelaars langsheen de werkzone volgen
mee het eenrichtingsverkeer.
’s Nachts:
 De Leuvensesteenweg wordt afgesloten voor alle verkeer tussen Mot-/Dellingstraat en
Veldstraat.
 Vanaf Trianonlaan te Muizen wordt de Leuvensesteenweg doodlopend, met de enige
ontsluitingsmogelijkheid via de Veldstraat te rijden. Bedrijventerrein Ragheno blijft
bereikbaar.
 Het verkeer vanuit Leuven wordt omgeleid.
 Het verkeer vanaf Raghenoplein wordt omgeleid.
 Mot-, Dellingstraat worden afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Het
eenrichtingsverkeer in de volgende straten moet worden opgeheven om alle
panden/percelen/bedrijven/woningen bereikbaar te houden : Mot-, Delling- en Mollestraat.
Van en naar die wijk kan in beide richtingen via Hanswijkvaart en Motstraat.
 De Alfred Nobel-, Toekomst-, Leemput-, Watertoren-, Luysegem- en Lotelingstraat worden
afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Die hoofdzakelijk woonwijk is bereikbaar
via de Hanswijkvaart en afhankelijk van de bestemming via de Struikheidestraat of
Lotelingstraat.
FASE 3
4 tot 8 september 2017
Tussen Veldstraat en Willendries (kruispunt niet inbegrepen)
Alleen nachtwerk
 De Leuvensesteenweg wordt afgesloten voor alle verkeer tussen Willendries en Veldstraat.
 Vanaf Trianonlaan te Muizen wordt de Leuvensesteenweg doodlopend.
 Bedrijventerrein Ragheno en de Dry Port blijven bereikbaar vanuit Raghenoplein.
 Het verkeer vanuit Leuven wordt omgeleid.
 Het verkeer vanaf Raghenoplein wordt omgeleid.
 Veldstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Het verkeer kan via
Muizen-Dorp => Sint-Lambertuslaan => Hanswijk de Bercht en Smisstraat rijden.
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Kapellekensweg wordt afgesloten ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Het verkeer kan
via de Annonciadenstraat rijden, die tweerichtingsverkeer moet worden.
Baarbeekstraat wordt afgesloten. Via Kerkenbos is er een uitweg.
Planckendael- en Wupstraat worden afgesloten, maar niet tegelijkertijd. Zo blijft de wijk
met o.m. Rateaulaan, Kreefthoeveweg en Vennecourtlaan bereikbaar.

Artikel 6
Het college besluit de werf, in de periode van 21 augustus 2017 tot 8 september 2017 toe te
staan.
Artikel 7
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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring asfalteringswerken N1.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de N1, Antwerpsesteenweg
tussen Schaliënhoevedreef en Lange Zandstraat.
De werken omvatten: structureel onderhoud bitumineuze werken.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV.
De hoofdaannemer is de firma Belasco.
Onderaannemer signalisatie: Fero nv.
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: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen

2- 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
akkoord te gaan dat:
 langsheen de werkzone eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
 door het eenrichtingsverkeer de Koning Albertstraat vanuit Rumst (en de Netebrug)
doorlopend is.
 het verkeer wordt omgeleid via de Bussestraat (Rumst) en de E19 tot in Mechelen-Noord.
 de Generaal De Wittelaan en de Emmaüsdreef doodlopend zijn tegenaan de N1. Het
industriepark Mechelen-Noord is alleen toegankelijk via de Schaliënhoevedreef.
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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 besluit de werf, in de periode van 3 juli 2017 tot 7 juli 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer :
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de vereiste communicatie voert om deze werken aan te kondigen.
Artikel 6
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 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring verkeerslichtenwerking
R12 / K6 Adegempoort, mits verbetering herkenbaarheid
fietsoversteekplaats.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het aangepaste fasediagram van de verkeerslichtenwerking op
het kruispunt R12 / K6 Adegempoort en geeft opdracht om het Agentschap Wegen & Verkeer
(AWV) te verzoeken om de herkenbaarheid van de fietsoversteekplaats te verhogen d.m.v.
okergele markering.
Artikel 2
Het college besluit akkoord te gaan met volgende regeling:
 Tijdens ochtend- en avondspits komen voetgangers en fietsers steeds gelijk op. Standaard
wordt er een korte fase voorzien. Indien er een voetganger drukt wordt de tijd voorzien
die een voetganger nodig heeft om de oversteek volledig te voltooien.
 Tijdens daluren komen voetgangers en fietsers niet standaard op.
- Indien een fietser de drukknop bedient, zullen de voetgangers mee groen krijgen. De
tijd is beperkt tot een minimum. Voor de voetganger is dit genoeg om de middenberm
te bereiken.
- Indien een voetganger de drukknop gebruikt, wordt een langere fase voorzien waarin
voetgangers en fietsers samen groen hebben.
 De herkenbaarheid van de fietsoversteekplaats dient te worden verhoogd d.m.v. okergele
markering.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring nutswerken Oude
Tisseltbaan, mits de oplossing voor fietsers te optimaliseren.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de nutswerken die zich situeren in de Oude Tisseltbaan aan het
kruispunt met de Juniorslaan.
De werken omvatten: netonderhoud drinkwater.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Pidpa.
De hoofdaannemer is de firma Pidpa zelf.
Onderaannemer: Admibo voor de signalisatie.
Werfleider is Jan Lauryssen van Pidpa.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De




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

2- 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
akkoord te gaan dat:
 De Oude Tisseltbaan, het deel tussen Grote Heide en Juniorslaan (tegenover Kleine Heide)
wordt afgesloten.
 Het verkeer van en naar de Grote Heide wordt via het andere deel van de Oude Tisseltbaan
omgeleid.
 Op de Juniorslaan aan de Kleine Heide een rijstrook wordt ingenomen. Dat noodzaakt het
gebruik van tijdelijke verkeerslichten om het verkeer veilig en beurtelings om de werkzone
te laten rijden.
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 21 juni 2017 tot 22 juni 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 de oplossing voor de fietsers optimaliseert: minder scherpe bochten en niveauverschil
beperken zodat de hinder voor fietsers minimaal is.
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Oude Tisseltbaan ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief kan eventueel worden voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Collegebeslissingen website
16 juni 2017

19

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Eventueel nazien bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring nutswerken
Stenenmolenstraat met beurtelingse voorrangsregeling.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Stenenmolenstraat
De werken omvatten: aanleggen en aansluiten van diverse kabels ten behoeve van de nieuwe
verkaveling Pijnboomstraat.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Eandis, Telenet en Proximus.
De hoofdaannemer is de firma De Cock & Partners, Steenborgerweert 18 te 2060 Antwerpen.
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: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
2- 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.

3- 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 een
beurtelingse voorrangsregeling in de Stenenmolenstraat in te voeren (optie 3).
De werkzone bevindt zich tussen Oratorenstraat (kruispunt niet inbegrepen) en de
Tervuursesteenweg.
De Stenenmolenstraat wordt niet afgesloten voor het verkeer. Er is beurtelings verkeer met
een voorrangsregeling langsheen de werkzone.
Dit is door politie aan de aannemer voorgesteld en het bleek mogelijk om ook op die manier de
werken uit te voeren.
Er is geen omleiding vereist.
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 besluit de werf, optie 3, in de periode van 26 juni 2017 tot 7 juli 2017 toe te staan
op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
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in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
de bewoners van de Stenenmolenstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.

Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Audio, vereniging opgericht in toepassing van titel 8 van
het OCMW-decreet. Beslissing toetreding nieuwe leden. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio, een vereniging opgericht in toepassing van
titel 8 van het OCMW-decreet.
Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad volgende toetredingen van nieuwe leden tot Audio
goed te keuren:
 stad Gent
 stad Hasselt
 stad Landen
 stad Lokeren
 stad Oostende
 stad Sint-Niklaas
 stad Vilvoorde
 OCMW Vilvoorde
 gemeente Houthalen-Helchteren
 OCMW Houthalen-Helchteren
 gemeente Hemiksem
 gemeente Nevele
 gemeente Tremelo
 OCMW Tremelo
 OCMW Harelbeke
 OCMW Heusden-Zolder
 OCMW Linkebeek
 OCMW Lokeren
 OCMW Zele
 Hulpverleningszone Oost
 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
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AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Toezicht Financiën. Hoje De Bergen vzw. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 van vzw Hoje De Bergen.

Toezicht Financiën. Brassband Sint-Cecilia Leest. Verwijzen jaarrekening
2016 voor aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 van vzw Brassband Sint-Cecilia Leest.

Bouwdienst. 2017/0058 - Willendriesstraat ZN, afschaffing spooroverweg
en vernieuwen brug ter hoogte van de Baarbeekstraat , voorwaardelijk
gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de wegenis naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag
ingediend door Infrabel voor het afschaffen van de spooroverweg Willendriesstraat en het
vernieuwen van de brug van de Kerkenbos over de Baarbeek (ter hoogte van de
Baarbeekstraat) met als adres Willendriesstraat te 2800 Mechelen en met als kadastrale
omschrijving Afd. 9, sectie B, openbaar domein, afd. 9, sectie C, nummers 85N en 85M2, afd.
9 sectie B nummers 114, 140, 199 en 237A.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de wegenis naar aanleiding van de afschaffing van de spooroverweg
Willendriesstraat en de vernieuwing van de brug over de Baarbeek in toepassing van artikel
4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Bouwdienst. 2017/0147. Onze-Lieve-Vrouwestraat Maalderijstraatje .
Aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor 32 woongelegenheden
en nieuwe openbaar domein. Voorwaardelijk gunstig advies en
doorverwijzing van de wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning ingediend door LGV N.V. voor het realiseren van 32
woongelegenheden en nieuw publiek domein op een terrein met als adres ONZE-LIEVECollegebeslissingen website
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VROUWESTRAAT 15, 27, 29, 33, 35 en MAALDERIJSTRAATJE 8, te 2800 MECHELEN en met als
kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie D, perceelnummers 381D , 378R , 367S , 382K ,
367T , 383C , 406D , 386E , 385D , 382L.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de nieuwe wegenis in toepassing van art. 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen. Onze-Lieve-Vrouwestraat
Maalderijstraatje .

Bouwdienst. 2017V005. Tinelsite. Aanvraag verkavelingsvergunning voor
fase 'Holmes - Brigadier - Baskerville' en aanleg nieuwe publiek
domein. Voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de
wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Tom Depuydt, Projecten & Planning, Kristien
Hermans en Annick Claessens, Bouwdienst, bij het dossier van de verkavelingsaanvraag
ingediend door THV Edgar Tinel Commercialisatie VVZRL voor het verkavelen van een terrein
met als adres Edgard Tinellaan 6 te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de
verkavelingsaanvraag ingediend door THV Edgar Tinel Commercialisatie VVZRL voor het
verkavelen van een terrein met als adres Edgard Tinellaan 6 te 2800 Mechelen en met als
kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, perceelnummers 11M, 5H, 5K, 11E en 11L.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis in de Tinelsite in toepassing van art. 4.2.25 van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Bouwdienst. 2017/0100. Jan Schoonjansstraat ZN, aanvraag
stedenbouwkundige vergunning voor 7 woongelegenheden en aanleg
wegenis. Voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de
wegenis naar de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergunning ingediend door VROUWEVLIET INVEST NV voor het
realiseren van zeven woongelegenheden en wegeniswerken op een terrein met als adres Jan
Schoonjansstraat ZN, te 2800 MECHELEN en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie
H, perceelnummers 77 L14 en 77 M15.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis in de Jan Schoonjansstraat (Bonduellesite) in
toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.
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P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Samenwerkingsovereenkomst
stad-AWV. Doorverwijzing gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst Keerdok/Eandis tussen de stad Mechelen
en het Agentschap Wegen en Verkeer.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Samenwerkingsovereenkomst
stad-W&Z. Doorverwijzing gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de principeovereenkomst Keerdok/Eandis tussen stad Mechelen –
Waterwegen en Zeekanaal nv.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Verkoopbelofte Rode-Kruisplein,
doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte perceel Rode Kruisplein.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Verkoopbelofte Eandiswijk,
doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van overdraagbare, exclusieve en eenzijdige verkoopbelofte Eandiswijk.

Overheidsopdrachten. Verkoop van het perceel Eandiswijk met
bouwverplichting - perceel 2. Verwijzing voor goedkeuring naar de
gemeenteraad bestek 2e fase - gunningsfase.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het bestek voor de 2e fase in de procedure, houdende “ Perceel 2 Verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting”.
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Staf Financiën. Concessieovereenkomst Indigo Park Belgium nv. Doorsturing
ter goedkeuring naar de gemeenteraad van de overeenkomst tot
aanvulling van de voorwaarden van de controle op de naleving van de
bepalingen van het retributiereglement in verband de invoering van
een open platform (app/sms-parkeren).
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst met Indigo tot aanvulling van de voorwaarden van de controle
op de naleving van de bepalingen van het retributiereglement in verband met de invoering
van een open platform (app/sms-parkeren).
 Verlenen van machtiging aan college om inzake digitale betaaltoepassingen de
voorwaarden te mogen bepalen en nieuwe providers te aanvaarden.

P&P - Mobiliteit. Autoluwe binnenstad. Actualisatie reglement n.a.v.
invoering autoluw regime in Van Hoeystraat. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principieel goedkeuring aan het aangepaste en geactualiseerde reglement
van de autoluwe zones in Mechelen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aangepast en geactualiseerd reglement autoluwe binnenstad.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Marketing &
Communicatie

Voorzien van de benodigde
communicatie rond de
autoluwe Van Hoeystraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen van de benodigde
zoneborden.

opmerking
I.s.m. dienst Ruimtelijke
Planning & Mobiliteit

Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan Tinel. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Tinel, voor de realisatie van een
ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen woongebied.
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Openbaar Domein. Definitieve vaststelling van rooilijn voor doorverwijzing
naar de gemeenteraad (Project Maalderijhof).
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Maalderijhof, voor de realisatie
van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen woongebied.

Openbaar Domein. Voorlopige vaststelling van het rooilijn-en innemingsplan
Alstom site. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het project Alstom site, voor
de realisatie van dossier 2017/0241.

Openbaar Domein. Verwijzing naar de gemeenteraad voor de voorlopige
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Kapelleblokstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt punt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Kapelleblokstraat, voor de
realisatie van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen woongebied.

Overheidsopdrachten. Renovatie kantoorgebouw Kan. De Deckerstraat 37
tot kinder- en tienerwerking. Verwijzing van de gunningswijze "Open
Aanbesteding" en de voorwaarden van besteknr. 2017-OO-GEB-226
voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de “Open Aanbesteding”
aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-GEB-226
inzake de opdracht “Renovatie kantoorgebouw Kanunnik De Deckerstraat 37 tot kinder- en
tienerwerking”.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Overheidsopdrachten. Bestek 'Aanstelling tijdelijke Programma Manager
Gebouwen'. Gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 12 juni 2017,
opgesteld door 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 “Aanstelling van een tijdelijke Programma Manager voor de
dienst Gebouwen van de Groep Mechelen” aan de economisch meest voordelige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Probam NV, Korte Keppestraat 7 bus 51 te
9320 Erembodegem.

Overheidsopdrachten. Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan,
Brusselsesteenweg en Kruisbaan. Verwijzing van bestek 2017-OO-OD230 en wijze van gunnen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-OD-230 inzake de
opdracht "Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan, Brusselsesteenweg en
Kruisbaan".
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Overheidsopdrachten. Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met
omniumonderhoudscontract. Verwijzing van bestek 2017-OO-ICT-225
en wijze van gunnen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder
bestek 2017-OO-ICT-225 “Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met
omniumonderhoudscontract”:
 Prijs: 50 punten
 Technische kwaliteit: 25 punten
 Dienstverlening: 15 punten
 Milieu-aspecten: 10 punten
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de Open Offerteaanvraag,
aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-ICT-225
inzake de opdracht “Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met
omniumonderhoudscontract”.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
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