STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 16 november 2018

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

Bevolking. Burgerzaken. E-ID, Kids-ID en vreemdelingenkaarten – Evoluties.
Ter kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toekomstige evoluties die gepland staan met betrekking tot
de elektronische identiteitskaarten, kids-ID’s en vreemdelingenkaarten.

Cultuurontwikkeling. AGB MAC. Kennisname verslagen bestuursorganen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van de Raad van Bestuur AGB MAC van:
 14 mei, 26 juli, 29 augustus en 11 oktober 2018
De verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 16 november 2018.
Artikel 2
Het college neemt akte van de verslagen van het directiecomité AGB MAC van:
 19 april, 14 mei en 8 juni 2018
De verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 16 november 2018.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
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Stuivenbergbaan 171
Puntopening T 18496;
Vennecourtlaan 23
Puntopening T 18497.

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken (puntopening):
 Schoutetstraat
Spanningsombouw
E 18495.

Uitvoeringsdiensten. Kennisname verslag stuurgroep groen dd. 12
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep groenonderhoud van 12
september 2018.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 5 december 2018 om 10.00 uur.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
spoorwegovergang Kapelseweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
 2811 Mechelen, Kapelseweg 219 (spoorwegoverweg Aland), in de periode van 28-11-2018
tot en met 15-12-2018.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
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De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 De spoorwegovergang Kapelseweg<>Aland wordt volledig afgesloten. (ook voor
voetgangers en fietsers)
 Er is een omleiding voorzien via: Kapelseweg – Schoorstraat – Moststraat –
Brededriesstraat – Gijsbeekstraat – Expoelstraat – Kapellebaan
 Deze omleiding wordt in beide richtingen gesignaleerd met oranje aanwijzingsborden.
Volgend verkeersmateriaal wordt er geplaatst:
 Ter hoogte van de spoorwegovergang : bareel met C3 (verboden toegang) en C19
(verboden voor voetgangers)
 Ter hoogte kruispunt Kapelseweg<>Schoorstraat: bareel C3 (verboden toegang) met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” – F45 (doodlopend) – A31 (werken) –
vermelding “overweg gesloten”.
 Ter hoogte kruispunt Kapellebaan<> Expoelstraat: bareel C3 (verboden toegang) met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” – F45 (doodlopend) – A31 (werken) –
vermelding “overweg gesloten”.


Op 19 november wordt er aankondigingssignalisatie “overweg afgesloten van 28-11-2018
tot 15-12-2018” geplaatst op volgende kruispunten:
- Kapelseweg<>Schoorstraat en Kapellebaan<> Expoelstraat

Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
 Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Voor de overige weggebruikers:
- Auto’s:
omleiding volgen;
- Vrachtvervoer:
omleiding volgen.
Artikel 4
 Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
 De aankondigingssignalisatie wordt geplaatst op 19 november 2018.
Artikel 5
Het college besluit deze werf 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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voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
de bewoners in de buurt van de overweg ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.

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

datum

Opdracht

opmerking

nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Battelsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 222, net na het kruipunt met de Karperstraat, in de
periode van: 21-11-2018 tot en met 30-11-2018.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Routes werfverkeer:
 de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet;
 deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
 de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
 de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
 de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 Er dient gewerkt te worden in het voetpad/fietspad. De fietsers/voetgangers krijgen een
corridor over een afstand van 40 meter.
 Volgend verkeersmateriaal wordt er geplaatst:
- Battelsesteenweg voor de werf richting Battel:
A31 (werken) – C43 (snelheidsbeperking) 30 Km/u;
- Battelsesteenweg ter hoogte van de werf richting Battel:
B19 (voorrangsregeling) – bord fietsers op de rijbaan;
Corridor voor de fietsers met bord D10 (fietsers voetgangers)
- Battelsesteenweg achter de werf richting Battel:
F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen);
- Battelsesteenweg voor de werf richting Mechelen:
A31 (werken) – C43 (snelheidsbeperking) 30 Km/u – B21 (voorrangsregeling);
- Battelsesteenweg achter de werf richting Mechelen:
F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen);
- Karperstraat richting Battelsesteenweg:
A31 (werken) – C43 (snelheidsbeperking) 30 Km/u – E3 (stilstaan verbod)
- Karperstraat richting Prosper de Troyestraat
F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen);
- Nattenhofstraat richting Battelsesteenweg:
C43 (snelheidsbeperking) 30 Km/u – A31 (werken);
- Nattenhofstraat richting Koolstraat:
F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen).
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
 Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit deze toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt 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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Hombeeksesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg vanaf het kruispunt Fortuinstraat tot aan kruispunt
Potaardestraat, vervanging waterleiding, in de periode van: 26-11-2018 tot en met 07-122018.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet;
 deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
 de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
 de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
 de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 er wordt gewerkt op de Hombeeksesteenweg, wegvak richting Mechelen. Voor de fietsers
wordt er steeds een corridor voorzien van 1,5 meter;
 ter hoogte van de werf (maximale lengte 300 meter) wordt er beurtelingse regeling
ingevoerd door middel van verkeerslichten.
 Er zijn twee typeopstellingen:
- werfzone met middenberm en werfzone zonder middenberm.
Volgend verkeersmateriaal wordt geplaatst:
 rijdende richting Hombeek, voor de werf:
C43 (snelheidsbeperking) 30 Km/u – A31 (werken) – B21 (voorrangsregeling) – E3
(stilstaan verbod) – A7 (rijstrookversmalling) – A33 (verkeerslichten) – C35 (inhaalverbod);
 rijdende richting Hombeek, aan de werf:
verkeerslichten;
 rijdende richting Hombeek, achter de werf:
F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen);
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 rijdende richting Mechelen, voor de werf:
C43 (snelheidsbeperking) 30 Km/u – A31 (werken) – B19 (voorrangsregeling) – E3
(stilstaan verbod) – A7 (rijstrookversmalling) – A33 (verkeerslichten);
 rijdende richting Mechelen, aan de werf:
verkeerslichten – corridor voor de fietser D7 (fietspad) (over lengte van de werf);
 rijdende richting Mechelen, achter de werf:
F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen).
De in- en uitritten van Pringles moeten bij de fasering van de werken uit de lichtenregeling
worden gehouden.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
 Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit deze toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de Hombeeksesteenweg ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
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
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Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 4 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 4 december 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 2 oktober 2018 en 6 november 2018.
 2. Tewerkstellingsbeleid: Lokale werkloosheidscijfers, organisatiestructuur VDAB en
samenwerking met de lokale overheid. (Toelichting door Carl Van den Eynde, directeur
intensieve dienstverlening of Leen Meeuws, netwerkmanager lokale besturen)

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 6 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 6 december 2018 om 20.00 uur in het Hof van
Busleyden, Frederik de Merodestraat 65:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 13 november 2018.
 2. Blik achter de schermen van de tentoonstelling “It almost seemed a lily” van Berlinde De
Bruyckere in het Hof van Busleyden. (Toelichting door Sigrid Bosmans, diensthoofd Musea
& Erfgoed of Hannah Iterbeke, expert digitalisering & collectiebeheer)

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering dd. 3 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 3 december 2018 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 5 november 2018.
 2. Project PACE (Providing access to childcare & education): Voorstelling van de eerste
resultaten (toelichting door G. De Francesco, coördinator PACE)

Strategie en Ontwikkeling. Organisatiebeheersing: goedkeuring tussentijds
voortgangsrapport 2018. Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het tussentijds voortgangsrapport 2018 organisatiebeheersing principieel
goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring tussentijds voortgangsrapport 2018 organisatiebeheersing, in het kader van
de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet m.b.t. het interne-controlesysteem.

Overheidsopdrachten. Huur van een milieuvriendelijke
kleurenkopieereenheid met omniumonderhoudscontract voor de
drukkerij van de stad Mechelen - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Huur van een milieuvriendelijke kleurenkopieereenheid
met omniumonderhoudscontract voor de drukkerij van de stad Mechelen” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 29 oktober 2018, opgesteld door de dienst Economaat in
samenwerking met de dienst duurzame Ontwikkeling en Energie.
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 “Huur van een milieuvriendelijke kleurenkopieereenheid met
omniumonderhoudscontract voor de drukkerij van de stad Mechelen” aan de economisch
meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
RICOH Belgium NV, Medialaan 28A te 1800 Vilvoorde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte van deze inschrijver.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-EC-407.

Winkelmanagement. Openingsuren Huis van de Mechelaar 24/12/2018 en
31/12/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om het Huis van de Mechelaar op 24/12/2018 en 31/12/2018 enkel
in de voormiddag van 9u-12u30 te openen en in de namiddag het Huis van de Mechelaar te
sluiten.
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Monumentenzorg. Predikherenklooster fase AB. Berekening en opvragen
saldo restauratiepremie.
Besluit:
Artikel 1
Het College neemt kennis van de eindafrekening van de subsidiëerbare werken van het dossier
‘Predikherenklooster. Restauratie en herbestemming fase AB – dak- en gevelwerken klooster,
kloostermuur’.
Artikel 2
Het College geeft opdracht aan de dienst Monumentenzorg om het saldo van de
restauratiepremie op te vragen incl. btw.
Artikel 3
Het College geeft opdracht aan afdeling financiën om het aangepaste bedrag van de
restauratiepremie in te schrijven op ramingsnummer 2018154425, budgetsleutel
2018/1501000/70/0703/01 incl. btw.

Vastgoedbeleid. Verkaveling "De Bergen" te Hombeek. Vaststelling van de
straatnaam "Hellebeemd" voor één van de twee zijstraten van de
hoofdontsluiting van deze verkaveling verwijzen naar de
gemeenteraad voor definitieve beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van de straatnaam Hellebeemd voor één van de twee zijstraten van
de hoofdontsluiting van de verkaveling “De Bergen” te Hombeek.

Vastgoedbeleid. Pennepoelpark. Vestigen van recht van doorgang/overgang
ten voordele van aanpalende woningen. Ontwerpakte voor
goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de ontwerpakte voor vestiging van een erfdienstbaarheid van
doorgang/overgang over het stadseigendom, gelegen tussen Oude Liersebaan en
Pennepoelstraat, ten voordele van een aantal aanpalende eigenaars.
Belangrijkste bepalingen:
 Het recht van doorgang/overgang wordt gevestigd op percelen stadsgrond, gekadastreerd
of gekadastreerd geweest 2de afdeling, sectie B, nrs. 312/M, 312/N4 en 324/W5 ten
voordele van enkele percelen, gelegen aan Oude Antwerpsebaan en Pennepoelstraat.
 Het recht van doorgang/overgang is enkel voor fietsers en voetgangers.
 Voor het recht van doorgang/overgang wordt geen vergoeding aangerekend.
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Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de notariële akte inzake van het vestigen van de erfdienstaarheid te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Park Kalverenstraat/Grote Nieuwedijkstraat. Vestigen van
recht van doorgang/overgang ten voordele van aanpalende woningen.
Ontwerpakte voor goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de ontwerpakte voor vestiging van een erfdienstbaarheid van doorgang/
overgang over het stadseigendom, gelegen tussen de Grote Nieuwedijkstraat en de
Kalverenstraat, ten voordele van een aantal aanpalende eigenaars.
Belangrijkste bepalingen:
 Het recht van doorgang/overgang wordt gevestigd op percelen stadsgrond, gekadastreerd
of gekadastreerd geweest 2de afdeling, sectie C, nummers 529/A deel, 180/Y2 deel, 527/A
deel, 154/Y2 deel, 161/K deel en 527/A deel ten voordele van enkele percelen, gelegen de
Grote Nieuwedijkstraat en Kalverenstraat en – beperkt – ten voordele van de parochiezaal
Sint-Pieter, Nekkerspoelstraat 81.
 Het recht van doorgang/overgang is enkel voor fietsers en voetgangers.
 Voor het recht van doorgang/overgang wordt geen vergoeding aangerekend.
 Het recht van doorgang/overgang ten voordele van de parochiezaal Sint-Pieter, gelegen
Nekkerspoelstraat 81 en eigendom van de Vereniging van Parochiale Werken van het
Dekenaat Mechelen, wordt onder volgende voorwaarden gevestigd:
- Deze uitweg mag enkel en alleen als nooduitgang gebruikt worden.
- De breedte van het poortje moet minimaal één meter zijn, dit overeenkomstig de
brandweervoorschriften die voor een zaal van deze grootte van toepassing zijn.
- Voor deze erfdienstbaarheid is geen vergoeding verschuldigd.
- Alle kosten die verbonden zijn aan het vestigen van de erfdienstbaarheid zijn evenwel
ten laste van de eigenaar.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de notariële akte inzake van het vestigen van de erfdienstaarheid te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Hombeek. Sint-Martinusstraat 3 (voorheen 1).
Vervreemding en herbestemming van de hoeve. Goedkeuring
ontwerpakte en doorverwijzing naar gemeenteraad
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad :
 Goedkeuring ontwerpakte voor de verkoop door de stad aan de heer Van Opstal en
Lemmens Hilde en bvba Hof van 't Laar van de hoeve Sint-Martinusstraat 3 Hombeek,
kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A, deel van nummer 146M en deel nummer 145S,
mits de prijs van € 250.000,-.
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Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
algemeen directeur om de authentieke akte van overdracht van onroerend goed te
ondertekenen namens de Stad Mechelen.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
hechten aan de keuze van de winnaars van het wedstrijdreglement
"Klimaatneutrale buurten en initiatieven" in de tweede ronde 2018 en
het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Bazaar bébé’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5000 euro.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Gommarushof’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5000 euro.
Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Klimaatweek boom zoekt bos’ als winnaar
van het wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5000
euro.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Duiveltjestuin’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 750 euro,
mits naleven van de voorwaarden.
Artikel 5
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘De Scherpen Horinck’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5000 euro,
mits naleven van de voorwaarden.
Artikel 6
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘geworteld in de stad’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5000 euro,
mits naleven van de voorwaarden.
Artikel 7
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Coltan as cotton’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 500 euro.
Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

omschrijving

leverancier

Ramingsnummer:
2018160012

5 000 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Café bébé

Ramingsnummer:
2018160012

500 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en

Nona
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initiatieven”
Ramingsnummer:
2018160012

750 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Buren duiveltjesstraat

Ramingsnummer:
2018160012

5 000 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Gommarushof

Ramingsnummer:
2018160012

5 000 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

De Scherpen Horinck

Ramingsnummer:
2018160012

2280,94 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

ROJM

Ramingsnummer:
2018160012

5 000 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Ursulinen MEchelen

Artikel 9
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor de communicatie.
Artikel 10
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing &
communicatie

Openbaar Domein
Duurzame
ontwikkeling en
energie en afdeling
financiën
Natuur- en
groenontwikkeling

datum

opdracht

opmerking

Communicatieplan op te maken voor:
 bekendmaking winnaars
 bekendmaking editie Klimaatneutrale
buurten en initiatieven maart 2019
 persbericht, …
Ondersteuning geven bij dossier
Duivelstraatje
Uitvoeren van IKA of aanpassing van
ramingen

Ondersteuning geven bij dossier
Duivelstraatje

Artikel 11
Het college neemt akte van het overzicht van de verschillende subsidies die in de periode
april-september 2018 verleend werden door de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie in
kader van het reglement ‘Klimaatneutrale buurten en initiatieven’:
Vormingplus
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Verwijzen
naar de gemeenteraad voor goedkeuring borgstelling voor een
renteloze lening voor CVO Crescendo en GO! BS De Spreeuwen bij
Socrowd CVBA voor een bedrag van 22.500 euro.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor De Spreeuwen en CVO
Crescendo bij Socrowd CVBA, in het kader van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

Mondiaal Beleid. Amnesty International. Beslissing tot deelname aan de
mensenrechtenweek 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot deelname aan de mensenrechtenweek 2018 van Amnesty International
Vlaanderen.
Artikel 2
Het college beslist de spandoek met de tekst ‘Mechelen steunt de mensenrechten. En jij?’ op te
hangen voor het stadhuis. Deze zal worden bevestigd aan het daartoe bestemd metalen frame
voor het stadhuis en dit van 30 november tot en met 11 december 2018.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Jeugd

opmerking

Bekendmaking via de
gekende
communicatiekanalen.

De inhoud wordt bezorgd
door de consulent mondiaal
beleid.

30/11/18

Ophangen spandoek

Dit spandoek wordt bij de
uitvoeringsdiensten
bewaard.

12/12/18

Neerhalen spandoek

Marketing &
Communicatie
Uitvoeringsdiensten

opdracht

De campagne en
schrijfmarathon bekend
maken bij de Mechelse
jeugdbewegingen.

De informatie over de
schrijfmarathon wordt
bezorgd door de consulent
mondiaal beleid.

P&P - Mobiliteit. Schoolomgeving Groenstraat. Invoeren schoolstraat.
Praktische organisatie.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de resultaten van het overleg van 26 oktober 2018 weergegeven
onder “argumentatie” en de aanpassing van de wegcode waardoor bewoners en eigenaars of
huurders van een garage wel steeds de straat in en uit mogen rijden.
Artikel 2
Het college beslist het scenario van de ‘schoolstraat’ in de Groenstraat principieel goed te
keuren. Hierbij zal de Groenstraat verkeersvrij gemaakt worden tussen de Sint-Jacobstraat en
de Lange Nieuwstraat. Ook het doodlopende zijstraatje zal verkeersvrij gemaakt worden.
Artikel 3
Het college beslist om de ‘schoolstraat’ te signaleren met signalisatie C3 + uitgezonderd
fietsers. Het onderbord schoolstraat wordt niet gebruikt zodat ook bewoners en garagehouders
geen toegang hebben.
Artikel 4
Het college beslist de rijrichting van het stukje Groenstraat tussen de Sint-Jacobstraat en de
Vesten permanent te wijzigen richting staduitwaarts. Om de veiligheid van het verkeer te
verhogen zullen minimaal twee parkeervakken geschrapt worden op de Vesten.
Artikel 5
Het college beslist een kiss&ride te voorzien op de Van Benedenlaan vanaf de hoek met de
Groenstraat tot en met de eerste garage. Tijdsvenster gelijk aan de uren van de schoolstraat.
Artikel 6
Het college beslist volgende uren van de schoolstraat vast te stellen:
 Ochtend school start om 8u35
o begin schoolstraat: 8u10;
o einde schoolstraat: 8u40.
 Namiddag school eindigt om 15u35
o begin schoolstraat: 15u20;
o einde schoolstraat: 16u.
 Woensdagmiddag school eindigt om 12u10
o begin schoolstraat: 12u;
o einde schoolstraat: 12u30.
Artikel 7
Het college beslist de schoolstraat Groenstraat als proefperiode van start te laten gaan na de
kerstvakantie op 7 januari 2019. Deze proefperiode loopt tot aan de vrijdag voor de
krokusvakantie op 1 maart 2019.
Artikel 8
Het college beslist een evaluatiemoment te organiseren in februari 2019 (datum wordt nog
bepaald) waarna een definitieve beslissing genomen kan worden.
Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Mobiliteit

Verdere opvolging en coördinatie van de
schoolstraat

Marketing en
communicatie

Bewonersbrieven versturen en flyer
opmaken in samenspraak met mobiliteit

Verkeerssignalisatie

Voorzien van de benodigde nadars (2
stuks) met C3 en onderborden en
onderbord schoolstraat.
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Verkeerssignalisatie

Aanpassen signalisatie: kiss&Ride en
aangepaste rijrichtingen

Uitvoeringsdiensten

Paaltjes plaatsen om uitrijzicht Groenstraat
te verbeteren.

Preventie en
veiligheid

Periodiek toezicht door
gemeenschapswachten schoolstraat
Louizastraat

Artikel 10
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
 de eerste twee weken toezicht te voorzien tijdens de uren van de schoolstraat, en dit
daarna periodiek te herhalen;
 aanvullend reglement en signalisatieplan opmaken voor de gewijzigde rijrichtingen en
Kiss&Ride.

Economie. Kermissen 2018. Evaluatie van de wijkkermissen van 2018 en
voorstel van de data voor de wijkkermissen van 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de data van de wijkkermissen 2019 goed zoals voorgesteld:
Carnavalfoor
Posse Leest
Heffen 1
Walem 1
Holmlei
Muizen 1
Hombeek 1
Tervuursesteenweg
Zomerkermis
Battel
Hombeek Heike 2
Heffen 2
Muizen 2
Walem
Herfstkermis
Hombeek 3

Centrum

za 23/03
za 20/04
za 27/04

t/m
t/m
t/m

wo 27/03
ma 22/04
ma 29/04

za 18/05
za 8/06
za 22/06
vr 21/06
Wo 26/06
za 10/08
za 10/08
za 17/08
za 21/09

t/m
t/m
t/m
tem
Tem
t/m
t/m
t/m
t/m

di 21/05
ma 9/06
ma 24/06
ma 24/06
Wo 10/07
ma 12/08
ma 12/08
ma 19/08
ma 23/09

vr 4/10
za 16/11

t/m
t/m

zo 20/10
ma 18/11

Artikel 2
Het college beslist om de wijkkermis van Walem en Muizen 2 tijdelijk te schorsen totdat er
opnieuw interesse komt van de kermiskramers en tot wanneer er andere activiteiten door
dorpsraad of buurtbewoners georganiseerd worden.
Artikel 3
Het college beslist om de wijkkermis van Tervuursesteenweg permanent te schrappen omwille
van geen interesse.
Artikel 4
Het college gaat akkoord dat de kermiskramers van de Carnavalkermis na de zaterdagmarkt
van 23 maart 2019 al mogen oprijden via de Bruul onder politiebegeleiding.
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Artikel 5
Het college gaat akkoord dat de kermiskramers van wijkkermis Heffen 1, vanaf heden, altijd al
op maandagavond mogen oprijden op het Dorpsplein in plaats van woensdagnamiddag.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten:
Wijkonderhoudsteam

datum
Na elke
wijkkermis

Uitvoeringsdiensten

opdracht

opmerking

De locatie van het
kermisgebeuren
schoonmaken
Kermislocaties voorzien van
vuilnisbakken

Zeker voldoende
tijdens Posse Leest

Verdeelkasten plaatsen voor
gebruik elektriciteit

Alle kermislocaties

Paaltjes en bloembakken
wegnemen voor Posse Leest
Verkeerssignalisatie

Voldoende signalisatie
voorzien om de locaties
parkeer- en verkeersvrij te
maken + deze signalisatie
tijdig plaatsen op basis van
de plannen opgesteld door
dienst economie en
nagekeken door de politie.

Opmerking: Leest Dorp
al vanaf zaterdag
verkeersvrij maken.

Bij het op- en afrijden de
kermisplaatsen parkeervrij
houden vanaf
woensdagnamiddag 12u,
vóór aanvang van de kermis,
behoudens voor de
kermissen in Muizen en Leest
die vanaf dinsdagavond
oprijden
Sociaal beleid,
dorps- en
buurtwerking

Rekening houden als er al
kermis doorgaat geen extra
kramen toelaten op
evenementen

Dienst economie

Kermissen communiceren via
website en Uit databank
Kramen die langer willen
blijven staan aanrekenen als
inname openbare weg

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

datum

Extra toezicht te houden tijdens de wijkkermissen en tijdens het
oprijden ervan.

Zie tabel

Extra toezicht Posse Leest

Zie tabel
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Economie. Mechelen MeeMaken vzw. Evenementenkalender 2019.
Afwijkingen op wekelijkse rustdag voor 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorgestelde jaarprogramma van Mechelen MeeMaken.
Artikel 2
Het college staat afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2019 toe voor:
 Handelaars intra muros:



Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
Inno
WarmWelkomWeekend
Inno
Zomersolden
Koopzondag
(met braderie)
Warm Welkom Weekend
Eindejaarsperiode

6/01/2019
27/01/2019
17/03/2019
5/05/2019
7/07/2019
8/09/2019
6/10/2019
15/12/2019
22/12/2019
29/12/2019

Cumulatief aantal
Week van
dagen
1
06/01 tem 12/01
2
27/01 tem 02/02
3
17/03 tem 23/03
4
5/05 tem 11/05
5
07/07 tem 13/07
6
8/09 tem 14/09
7
10

6/10 tem 12/10
15/12 tem 04/01
(2020)

Handelaars Extra muros:
Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden / De
Matrassenkoning
Zomersolden / De
Matrassenkoning
Eindejaarsperiode

6/01/2019

Cumulatief aantal
Week van
dagen
1
06/01 tem 12/01

7/07/2018

2

07/07 tem 13/07

15/12/2019
22/12/2019
29/12/2019

5

15/12 tem 04/01
(2020)

Ondernemershuis. Bizidee. Aktename en goedkeuring Nacht van de
Inspiratie 25 april 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college stemt in met de organisatorische en financiële ondersteuning van de Nacht van de
Inspiratie op 25 april 2019 en de samenwerking met Bizidee en Thomas More.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om de afvaardiging voor het welkomstwoord (pitch van 3 min.) op
25 april 2019 om 17.30 uur op een later tijdstip voor te leggen.
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Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan dienst financiën om de financiële gevolgen te verwerken
zoals opgenomen als volgt op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2018:
Nr. Actie

Nr. Raming

Budgetsleutel

Dienst

2018140582 2018141276

2018/61300
60/30/0590 Ondernemershuis
/02
Oh!

2018140896 2018142438

2018/61300 Directie Integraal
60/20/0119 Stedelijk Beleid:
/05
Staf

2018150321 2018150448

2018/61303
70/30/0510 Ondernemershuis
/01
Oh!

Nieuw aan te
2018140582 maken

2018/61300
70/30/0590 Ondernemershuis
/02
Oh!

Betreft :
NvdI:
drank en
catering
NvdI:
compens
atie
(Receptie
- en
represent
atiekoste
n)
NvdI:
compens
atie
(Erelonen
)
NvdI:
blocnote
met logo
van het
Oh!

Soort

2018

EU

EU

5.760

-2.500

EU

EU

2019

-3.500

-240

0

Sociale Tewerkstelling. Verwijzing naar de gemeenteraad van het voorstel
tot samenwerkingsovereenkomst met ConnAct vzw voor het project
Werkans.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met ConnAct vzw voor uitvoering van het
project WerKans, voor de periode van 27 november 2018 tot 26 november 2019.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Winterdrink Dahliastraat 2 februari
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Dahliastraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag
2/2/2019 van 18u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 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;
algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

2/2/2019
14u tot
3/2/2019
01u.

Parkeervrij maken
van Dahliastraat
van nr. 13 t.e.m.
27

2/2/2019
14u tot
3/2/2019
01u

Verkeersvrij maken
van Dahliastraat

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 een ‘Winterdrink’ (buurtfeest) in de Dahliastraat, dat doorgaat op 2 februari
2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een ‘Winterdrink’ (buurtfeest) in de Dahliastraat, dat doorgaat op
2 februari 2019, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 2 februari
2019 tot 3 februari 2019, behoudens andersluidende.
Artikel 2: DAHLIASTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 13 en huisnummer 27, op 2 februari 2019
vanaf 14u00 tot 3 februari 2019 om 01u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide rijrichtingen tussen huisnummer 13 en
huisnummer 27, op 2 februari 2019 vanaf 14u00 tot 3 februari 2019 om 01u00. 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:
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Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Mechelen Houdt Je Warm 2018.
Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de toelating van burgemeester voor de organisatie van Mechelen
Houdt Je Warm, met op het programma:
 Schaatsboot op de Dijle (7/12/2018 – 6/1/2019) en Winterlounge op de Haverwerf;
 Café Culinair (7-8/12/2018) op Vismarkt en Haverwerf;
 Kerstmarkt Aan de Dijle (14-16/12 + 21-23/12 + 28-30/12/2018);
 Mechelen in Vuur en Vlam (22/12/2018) in de ganse binnenstad:
- Winteranimatie- en wintervertellingen
- Vuurlandschappen + Vuurparcours (De Vuurmeesters)
- Vuuranimatie
- Garden of Angels – luchtspektakel (Theater Tol)
 Cafe Ambiance (28-30/12/2018) op de Vismarkt;
 Oudjaar (31/12/2018) op de Grote Markt;
 Nieuwjaarsdrink (6/1/2019) op de Grote Markt.
Mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
26/11/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten
 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.
 Met De Vuurmeesters zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden om geen
stormlampen binnen kastanjehouten hekwerk van de monumentale rode beuk en geen
stroom af te tappen van de verlichtingspalen.
 De stroom op de kerstmarkt zal dit jaar nog voorzien zijn door de generatoren van de stad.
Er werd ondertussen met de uitvoeringsdiensten een traject opgestart om tegen volgend
jaar op deze locatie te kunnen beschikken over vaste stroom
 Voor Oudjaar zullen er een verdubbeling van damestoiletten voorzien worden.
 Er komen duidelijke afspraken met de standhouders voor het aan- en afrijden van de
kerstmarkt
 Tijdens op- en afbouw en tijdens de kerstmarkt zal er voldoende plaats voorzien worden
aan laad –en los zone
Artikel 2
Het college geeft hiertoe diverse opdrachten aan de bevoegde diensten.
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Artikel 3
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om de elektriciteit voor de schaatspiste aan
te rekenen volgens het retributiereglement, zoals beslist in de gemeenteraad van 19 december
2017 – punt 13.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie en
Openbare Orde

datum

opdracht

opmerking

7, 8, 9, 14,
15,16,18,21,
22, 23, 28, 29
& 30/12/2018

Toezicht tijdens
Kerstmarkt, Cafe
Culinair en Cafe
Ambiance

Van Beethovenstraat,
Haverwerf, Vismarkt &
Korenmarkt

22/12/2018

Toezicht tijdens
vuurlandschap &
voorstelling Theater Tol

Kruidtuin, Grote Markt
(+omliggende straten),
Ijzerenleen

31/12/2018

Verhoogd toezicht
tijdens Oudejaarsavond

Grote markt

Artikel 5
Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester wd. aan de politie om bij het
plaatsen van de kraan voor Theater Tol op de Grote Markt te voorzien in begeleiding.
Artikel 6
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op:
 zaterdag 22/12/2018 van 18u30 tot 20u30;
 maandag 31/12/2018 van 23u00 tot 03u00 conform goedgekeurd kader college dd.
24.02.2018, 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 7
Het college geeft toelating om op zaterdag 22/12/2018 tijdens de animaties van De
Vuurmeesters in De Kruidtuin tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen (min.6kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig) aanwezig te zijn. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan
ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen.
Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 8
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de
organisatie van de kerstmarkt, die doorgaat tijdens het weekend van 14, 21 en 28 december
2018 (telkens vrij-, zater- en zondag) en “Mechelen in vuur en vlam”, dat doorgaat op 22
december 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de organisatie van van de kerstmarkt, die doorgaat tijdens het weekend van 14, 21
en 28 december 2018 (telkens vrij-, zater- en zondag) en “Mechelen in vuur en vlam”, dat
doorgaat op 22 december 2018 zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Grote Markt zijde postgebouw, Steenweg tussen in-/uitrij ondergrondse parking en
Ijzerenleen, Ijzerenleen tussen Blauwhondstraat en Steenweg:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 22 december 2018
tijdens de duur van het evenement “Mechelen in vuur en vlam”. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3: F. De Merodestraat tussen Sint-Janskerkhof en Grote Markt:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 22 december 2018 tijdens de duur van het
evenement “Mechelen in vuur en vlam”. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het
afdekken van de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 4: Grote Markt zijde stadhuis, Bruul tussen Botermarkt en Grote Markt,:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 22 december 2018
tussen 14.00 uur en einde van het evenement “Mechelen in vuur en vlam”. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 5: Vismarkt, Van Beethovenstraat, Haverwerf:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen tijdens het weekend
van 14, 21 en 28 december 2018 (telkens vrij-, zater- en zondag) tijdens de duur van de
kerstmarkt. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 8:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Levende kerststal Groot Begijnhof
15 en 16 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
buurtwerking Groot Begijnhof Mechelen vzw voor de organisatie van de Levende Kerststal op
het binnenplein van Brouwerij Het Anker op 15 en 16 december 2018, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren tijdstippen:
- 15/12/2018 van 18u tot 21u;
- 16/12/2018 van 15u30 tot 19u.
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
3/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Wim Devos op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen 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 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Nonnenstraat, Guido
Gezellelaan, Nieuwe Begaardenstraat, Vrouw van Mechelenstraat, Conventstraat, Hoviusstraat,
Katelijnestraat, Tichelrij, Melaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 13/12/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 18/12/2018.
 De wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
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Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

30/11/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: 125,00 euro

20 vario’s met opstapje
Verkeerssignalisatie

15/12/2018
van 15u tot
22u en op
16/12/2018
van 14u tot
19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Hoviusstraat en
Conventstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een ‘levende kerststal’ door de buurtwerking Groot Begijnhof, die doorgaat op
15 december 2018 en 16 december 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving
Ingevolge de organisatie van een ‘levende kerststal’ door de buurtwerking Groot Begijnhof, die
doorgaat op 15 december 2018 en 16 december 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 15 december 2018 en 16 december 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: HOVIUSSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen de Conventstraat en de Krankenstraat op 15 december 2018
tussen 15u00 en 22u00, en op 16 december 2018 tussen 14u00 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 in beide richtingen op 15 december 2018
tussen 15u00 en 22u00, en op 16 december 2018 tussen 14u00 en 19u00. Dit wordt ter
kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: CONVENTSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen de Nonnenstraat en de Vrouw van Mechelenstraat, op 15
december 2018 tussen 15u00 en 22u00, en op 16 december 2018 tussen 14u00 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 in beide richtingen op 15 december 2018
tussen 15u00 en 22u00, en op 16 december 2018 tussen 14u00 en 19u00. Dit wordt ter
kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Circusweek Basisschool De Parel 23
en 24 november 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
basisschool De Parel voor de organisatie van Circusweek ism Circus Picolini op de site
Huyghebaert op 23 en 24 november 2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

18/11/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 15
tafels, 25 nadars

Gemeenschapswachten

23 en
24/11/2018

Voorzien van gemachtigde
opzichters op 23 en
24/11/2018 voor en na de
voorstellingen

opmerking
Huurprijs: 138,75
euro

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kerstjumping 26 t.e.m. 30
december 2018. Mobiliteit.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de Kerstjumping in de Nekkerhal van 26 t.e.m.
30 december 2018.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat volgende parkings als volgt worden ingezet tijdens de
kerstjumping:
 Grindparking – wordt gebruikt voor vrachtwagens en mobilhomes;
 Grasparking Sportpark De Nekker – hier mogen medewerkers parkeren;
 Parking Plankendael en Blosodomein Hofstade– publieksparking (met shuttledienst);
 Parking Nekkerhal – ingericht voor de paardenstallen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord dat het Douaneplein van 26 t.e.m. 30 december 2018 betalend
gemaakt worden, om zo het wild en fout parkeren tegen te gaan. Er dienen 30
parkeerplaatsen achteraan De Loods (zie plan) voorbehouden te worden voor de werking van
Circolito en Klimkaffee. Zij zullen zelf instaan voor de regeling en het communiceren naar hun
leden. Kerstjumping kan zo de parking voor De Loods als een betalende parking inzetten.
Artikel 4
Het college keurt volgende maatregelen ivm de verkeersafwikkeling op de site tijdens de
kerstjumping goed:
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Aangezien de grindparking in gebruik is, dient er een andere stopplaats voor de shopping
shuttle voorzien te worden, bv. Zandpoortvest en dit op 23, 29 en 30 december 2018.
UGC Cinema en schaatsbaan dienen zelf te voorzien in bewaking voor hun parking en hun
cliënteel ook op de hoogte te brengen van de moeizamere verkeersafwikkeling
Aanpassen tekst op dynamische borden (Douaneplein (gratis)) en infotekst eronder te
voorzien.
Afplakken van verwijzingen parking Douaneplein op de borden langs Zandpoortvest
(zonder schade aan de borden).
Voor bezoekers of werknemers in het stadscentrum die normaalgezien gratis op het
Douaneplein parkeren wordt er geen alternatief voorzien, zij zijn aangewezen op
Zandpoortvest of de parkings in het centrum.
De Camperplaatsen op de grindparking worden tijdelijk achteraan het Rode Kruisplein/
Keerdok voorzien

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

Voor
26/12/2018

Jeugd

Mobiliteit

opdracht

opmerking

Afplakken van verwijzingen
parking Douaneplein op de
borden langs Zandpoortvest
(zonder schade aan de
borden)
Verder bespreken 30
voorbehouden
parkeerplaatsen met Circolito
en Klimkaffee

Vanaf
26/12/2018

Aanpassen tekst op
dynamische borden
(Douenaplein (gratis)) en
infotekst eronder te voorzien

Op 23, 29
en
30/12/2018

Alternatieve halte voorzien
voor shopping shuttle aan
Zandpoortvest en duidelijke
communicatie

Van 23
t.e.m.
30/12/2018

Camperplaatsen tijdelijk
verhuizen naar Keerdok

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Karaoke avond café Pasbrug 1
december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een Karaoke avond in café Pasbrug
(Borgersteinlei 61) op 1 december 2018 van 20u tot 02u.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 1
december 2018 van 20u tot 02u 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;
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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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Boekbabydag 25 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van Boekbabydag in de Stedelijke Bibliotheek op
zondag 25 november 2018.
Artikel 2
Het college geeft een toelating voor het plaatsen van een vertelcaravan op de parkeerplaats
voor mindervaliden voor de inkom van de bibliotheek op 25/11/2018 van 08u tot 20u.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

Van
24/11/2018
20u tot
25/11/2018
20u

opdracht

opmerking

Parkeervrij maken van
parkeerplaats mindervaliden
aan inkomdeur Bibliotheek

Belastingen en Inningen. Aanpassing van het retributiereglement voor het
gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen. Vaststelling
van de tarieven van het retributiereglement, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
27 november 2018 en verwijzing van het retributiereglement naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens
evenementen, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “voor het gebruik van het openbaar domein tijdens
evenementen”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de
gemeenteraad van 27 november 2018. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring
van het reglement door de gemeenteraad:
 Er is een gedifferentieerd tarief van toepassing voor het gebruik van het openbaar domein
op basis van:
- het doel van het evenement;
- de aard van de organisator;
- de ligging van het openbaar domein.
 Het tarief wordt berekend per dag per locatie.
Collegebeslissingen website
16 november 2018

28



Voor de opbouw en afbraak wordt een vast tarief aangerekend.

Grote Markt (2.553m²) - Ijzerenleen (361m²) – Binnenplein stadhuis

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 500,00
€ 2.000,00

Tarief per dag/
half plein
€ 250,00
€ 1.000,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 125,00
€ 500,00

Haverwerf (1.000m²) - Veemarkt (908m²) - Cultuurplein

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 200,00
€ 800,00

Tarief per dag/
half plein
€ 100,00
€ 400,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 50,00
€ 200,00

Vismarkt (321m²) – Botermarkt (426m²) - Korenmarkt (375m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 150,00
€ 600,00

Tarief per dag/
half plein
€ 75,00
€ 300,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 40,00
€ 150,00

Tarief per dag/
half plein
€ 250,00
€ 1.000,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 125,00
€ 500,00

Grindparking (25.000m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 500,00
€ 2.000,00

Andere locaties
 Voor alle andere locaties intra muros wordt het tarief per ingenomen oppervlakte (m²)
berekend, met een minimumtarief van 25,00 euro.

GROEP A
GROEP B
GROEP C


minimumtarief

Tarief per dag

€ 25,00
€ 25,00

€ 0,25/ m²
€ 1,00/ m²
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 15,00/ dag
€ 50,00/ dag

Voor alle andere locaties extra muros wordt het tarief per ingenomen oppervlakte (m²)
berekend, met een minimumtarief van 25,00 euro.

GROEP A
GROEP B
GROEP C

minimumtarief

Tarief per dag

€ 25,00
€ 25,00

€ 0,10/ m²
€ 0,40/ m²
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 15,00/ dag
€ 50,00/ dag

Extra elektriciteit
Tarief per extra
werfkast
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GROEP A
GROEP B
GROEP C

€ 100,00
€ 200,00
gratis

Staf Financiën. Pidpa. Overdracht provinciale aandelen. Intekening op 686
aandelen A en intekening op het 'pro rata' deel van de aandelen A
waarop niet wordt ingeschreven door andere gemeenten). Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot intekening op het aan de stad Mechelen toekomende 'pro rata' deel van de
aangeboden 10.000 provinciale Pidpa-aandelen A, nl. 686.
 Machtiging aan het college om voor het geval één of meer andere gemeentelijke
deelnemers niet zouden intekenen op een pro rata deel van de aangeboden 10.000
provinciale Pidpa-aandelen A, om in te tekenen op het 'pro rata' deel van de aandelen A
waarop niet wordt ingeschreven door die andere gemeente(n).
De stad zal de volstorting ervan doen na beslissing van de raad van bestuur van Pidpa over de
toebedeling van het aantal aandelen per gemeente.
Artikel2
Het college geeft opdracht aan dienst financiën om de nodige budgetten te voorzien in
budgetwijziging nr. 2/2018.

Toezicht Financiën. Stedelijke Sportraad. Goedkeuring werkingsverslag 2017
en uitbetaling werkingstoelage 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rekening 2017 van de Stedelijke Sportraad goed.
Artikel 2
Het college besluit om de werkingstoelage 2018 van 2.500,00 EUR betaalbaar te stellen aan de
Stedelijke Sportraad.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018141676

Budgetsleutel
2018/6490190/70/0740/02

Begunstigde
Sportraad

bedrag
2.500,00

Toezicht Financiën. OCMW. Budgetwijziging 2018/2 en
meerjarenplanwijziging 2014-2021/10. Verwijzing naar
gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft een gunstig advies aan de budgetwijziging 2018/2 en
meerjarenplanwijziging 2014–2021/10 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn Mechelen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/10 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Mechelen, mits het ongewijzigd vaststellen ervan door de OCMW
raad van 19 november 2018.
 Kennisname budgetwijziging 2018/2 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn Mechelen, mits het ongewijzigd vaststellen ervan door de OCMW raad van 19
november 2018.

Uitvoeringsdiensten. Digitalisering wijkonderhoud. Bestek 2017-OO-UITV233. Uitbreiding bestaand contract met software-applicatie
straatreiniging en vegen.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de uitbreiding van het bestaande contract afgesloten met
Van Dyck Marcel NV, Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne voor de levering van 20 opvolgunits
om in de voertuigen te plaatsen die in combinatie met de jewel software de digitalisering,
sturing, opvolging en afwerking van alle taken inzake wijkonderhoud/straatreiniging en vegen
mogelijk maakt. De licentiekost en beheerkost voor de 20 stuks wordt eveneens voorzien voor
4 jaar.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling ICT om de nodige budgetten te voorzien en hiervoor
bestelbonnen op te maken.

Gebouwen. Predikherenklooster. Restauratie en herbestemming fase AB –
dak- en gevelwerken klooster, kloostermuur. Eindafrekening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de eindafrekening van dossier Predikherenklooster: restauratie
en herbestemming fase AB – dak- en gevelwerken klooster, kloostermuur.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan dienst financiën om resterend krediet van ramingnummer
2018154425 (fase AB) over te zetten naar ramingnummer 2018154426 (fase C), gezien ook
een deel werken werd doorgeschoven naar fase C.
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Overheidsopdrachten. Verkeersremmers Abeelstraat. Vaststelling wijze van
gunning volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek 2018-OO-OD-436.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2018OO-OD-436 inzake de opdracht “Verkeersremmers Abeelstraat”, opgesteld door Afdeling
openbaar domein in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver;
 Wegeplant NV, Puursesteenweg 397A te 2880 Bornem;
 Gebroeders Van Den Bogerd, Lage Rooy 15 te 2328 Meerle;
 Michiels H Aannemingsbedrijf, Impulsstraat 24 te 2220 Heist-op-den-Berg;
 Vanhoeyveld B & M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 17 december 2018 om 10.00 uur.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 5 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis van woensdag
5 december 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 7 november 2018.
 2. Voorstelling Swing: Openstellen van omgevingsinformatie via
https://mechelen.incijfers.be (Toelichting door Tine Van Hoof, stafmedewerker
organisatiebeheersing)

Staf Financiën. Verkoop van de kinderdagverblijven door de stad Mechelen
aan Zorgbedrijf Rivierenland: betalingsuitstel. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aanpassing van de voorwaarden voor verkoop van de kinderdagverblijven door de stad aan
Zorgbedrijf Rivierenland: een betalingsuitstel tot uiterlijk 31/12/2019 wordt verleend.

Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om:
 de authentieke akte van verkoop te ondertekenen namens de stad Mechelen;
 de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de overschrijving van de
desbetreffende akte.

Staf Financiën. Verkoop van de zorgsite Zwartzustersvest 47 aan Zorgbedrijf
Rivierenland. Betalingsuitstel. Verwijzing naar de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van de voorwaarden voor verkoop van de site Zwartzustersvest 47 te Mechelen
aan Zorgbedrijf Rivierenland: een betalingsuitstel tot uiterlijk 31/12/2019 wordt verleend.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om:
 de authentieke akte van verkoop te ondertekenen namens de stad Mechelen;
 de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van de
verplichting inschrijving van ambtswege te nemen bij de overschrijving van de
desbetreffende akte.

Vastgoedbeleid. Vaststellen van een nieuwe straatnaam voor een
verkaveling (Kantvelde) gelegen aan de Oude Antwerpsebaan te
Mechelen. Verwijzen naar gemeenteraad voor principiële beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit aan de reeds nieuw aangelegde wegenis (aftakking van de Oude
Antwerpsebaan) in de verkaveling “Kantvelde” de straatnaam Berthe Seroenstraat toe te
kennen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Principiële vaststelling van de straatnaam Berthe Seroenstraat voor de aftakking van de
Oude Antwerpsebaan in de verkaveling “Kantvelde” te Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen.
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P&P - Mobiliteit. Mobiliteit Mechelen-Zuid. Kennisname verslagen
vergaderingen en vervolgstappen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de bewonersvergadering van 24 oktober 2018
bij ODTH Logistics, het overleg met de school en het verslag van het overleg met de vzw
Mechelen-Zuid op 5 november 2018.
Artikel 2
Het college beslist om de schoolstraat in de Kruisbaan in afwachting van de plaatsing van de
ANPR-camera niet te laten doorgaan.
Artikel 3
Het college bevestigt de keuze voor de interventies op vlak van mobiliteit in Mechelen-Zuid
zoals voorgelegd in de colleges van 3 en 10 augustus 2018, met daarin inbegrepen:
 Uitbreiding zone 30 in de Kruisbaan, Geerdegemdries, Zwartkloosterstraat,
Barbelgemstraat, Heisegemstraat en Zemstbaan (aan de noordkant van de B101).
 Terugbrengen maximumsnelheid van 70 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur op de
Egide Walschaertsstraat (tussen de Bedrijvenlaan en de Kruisbaan) en de Regenboog.
 Aanleg fietssuggestiestroken en parkeerstroken in de Geerdegem-Schonenberg en
Molenweide.
 Aanleg aanliggend fietspad en herschikking parkeerstroken in de Europalaan.
 Aanbrengen/herschilderen van zebrapaden op de volgende kruispunten: GeerdegemSchonenberg x Europalaan, Europalaan x Molenweide, Europalaan x Elisabeth
Desoleilstraat, Europalaan x Jeanne Hellemansstraat, Europalaan x De Noterstraat en
Molenweide x Nicolaas van der Vekenstraat.
Artikel 4
Het college beslist om geen vergunningen voor buurtbewoners of andere voertuigen van de
buurt te voorzien voor de toekomstige knip in de Kruisbaan aan Pius X en doorgang enkel te
behouden voor bussen, hulpdiensten, taxi’s en fietsers, zoals eerder werd beslist in het college
van 30 maart 2018 en bevestigd in het college van 3 augustus 2018.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om in samenwerking
met de dienst Mobiliteit per brief de buurt te informeren over de beslissingen van het college in
het kader van mobiliteit in de wijk.
Artikel 6
Het college beslist om de toekomstige snelheidsregimes zoals eerder beslist in de colleges van
3 en 10 augustus 2018door te voeren en geeft bijkomend opdracht aan de dienst Mobiliteit om
een uitbreiding van de zone 30 op de Geerdegem-Schonenberg tussen de Eggestraat en de
Egide Walschaertsstraat te onderzoeken en de resultaten hiervan voor te leggen aan het
college.
Artikel 7
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om naar
aanleiding van de klachten van bewoners controles uit te voeren op foutparkeren in de
Kruisbaan en Molenweide.
Artikel 8
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om naar
aanleiding van de input van de bedrijven de tonnagebeperking op de Molenweide (tussen de
Europalaan en Kruisbaan) op te heffen wanneer de ANPR-camera geplaatst is om zodanig de
oostelijke laad- en loskades bereikbaar te houden totdat deze worden afgebroken.
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Artikel 9
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om individueel contact op te nemen met het
bedrijf dat gebruikmaakt van de oostelijke laad- en loskades, hen op de hoogte te stellen van
de beslissingen met betrekking tot het opheffen van de tonnagebeperking en te adviseren met
nieuwe aan- en wegrijroutes.
Artikel 10
Het college geeft de volgende opdrachten in het kader van de reeds besliste interventies van 3
en 10 augustus 2018 met het hierbij in acht nemen van de timing en locaties in afstemming
met de dienst Mobiliteit:

dienst
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Team Onderhoud Openbaar
Domein
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Team Onderhoud Openbaar
Domein
Team Onderhoud Openbaar
Domein
Verkeerssignalisatie

Team Onderhoud Openbaar
Domein
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Opdracht
Plaatsen zone 30 borden
aan de Kruisbaan en
Zemstbaan
Plaatsen 50 km/h borden
aan de Egide
Walschaertsstraat en De
Regenboog
Aanbrengen thermoplasten
B17 op Europalaan
Aanbrengen/herschilderen
zebrapad in verf aan het
kruispunt Molenweide x
Europalaan
Aanbrengen zebrapaden in
verf aan het kruispunt
Europalaan x GeerdegemSchonenberg
Verlagen boordsteen aan
het kruispunt Europalaan x
Geerdegem-Schonenberg
Aanbrengen zebrapaden in
verf aan het kruispunt
Europalaan x De Noterstraat
Aanbrengen zebrapaden in
verf aan het kruispunt
Molenweide x van der
Vekenstraat
Verlagen boordsteen aan
het kruispunt Molenweide x
van der Vekenstraat
Aanleg voetpad aan het
kruispunt Molenweide x van
der Vekenstraat
Aanbrengen signalisatie en
markeringen in verf bij de
middengeleiders aan het
kruispunt Molenweide x
Europalaan
Aanbrengen plooibakens
voor de middengeleiders

Fin.
impact
660,00
euro
Reeds
voorzien
via
plangroep
Mobiliteit
1404,82
euro
308,00
euro
191,40
euro
222,64
euro
304,00
euro
122,00
euro
222,64
euro
757,94
euro
350,40
euro

186,00
euro
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Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
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aan het kruispunt
Molenweide x Europalaan
Aanbrengen signalisatie
knip

Aanbrengen
fietssuggestiestroken
Geerdegem-Schonenberg in
verf (tussen spoortunnel en
Kruisbaan)
Aanbrengen parkeerstroken
Geerdegem-Schonenberg in
verf (tussen spoortunnel en
Kruisbaan)
Traceerkosten parkeer- en
fietssuggestiestroken
Geerdegem-Schonenberg
(tussen spoortunnel en
Kruisbaan)
Bebording parkeerstroken
Geerdegem-Schonenberg
(tussen spoortunnel en
Kruisbaan)
Aanbrengen
fietssuggestiestroken
Geerdegem-Schonenberg in
verf (tussen Kruisbaan en
Egide Walschaertsstraat)
Aanbrengen parkeerstroken
Geerdegem-Schonenberg in
verf (tussen Kruisbaan en
Egide Walschaertsstraat)
Traceerkosten parkeer- en
fietssuggestiestroken
Geerdegem-Schonenberg
(tussen Kruisbaan en Egide
Walschaertsstraat)
Aanbrengen
fietssuggestiestroken in verf
Molenweide
Aanbrengen parkeerstroken
in verf Molenweide
Traceerkosten parkeer- en
fietssuggestiestroken
Molenweide
Bebording parkeerstroken
Molenweide
Aanbrengen fietspad in verf
in Europalaan
Bebording fietspad
Europalaan

Reeds
voorzien
vanuit
eerder
besluit
9900,00
euro

480,00
euro
300,00
euro

660,00
euro
21450,00
euro

780,00
euro
650,00
euro

8250,00
euro
425,00
euro
650,00
euro
660,00
euro
14550,00
euro
825,00
euro
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Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Herschikken parkeerstroken
in verf Europalaan (tussen
Geerdegem-Schonenberg
en Molenweide)
Traceerkosten fietspad en
parkeerstroken Europalaan
Aanbrengen
grondsignalisatie in
thermoplast zone 30
Kruisbaan e.o.
Aanbrengen zebrapad in
verf aan kruispunt
Europalaan x Elisabeth
Desoleilstraat
Aanbrengen zebrapad in
verf aan kruispunt
Europalaan x Jeanne
Hellemansstraat

480,00
euro
750,00
euro
2107,23
euro
48,00
euro
48,00
euro

Economie. Toewijzing concessie rechteraubette aan Fantastic Wheels.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de procedure die gevoerd werd voor de invulling van de
rechteraubette aan de ingang van de Kruidtuin in de Bruul.
Artikel 2
Het college wijst de nieuwe invulling van de aubette toe aan Fantastic Wheels.
Artikel 3
Het college keurt het concessiecontract goed en geeft opdracht aan de burgemeester en de
algemeen directeur om deze te ondertekenen.
Artikel 4
Het college geeft de opdracht aan de financiële dienst om de opbrengst van 800 € / kwartaal
op te nemen in de meerjarenplanning.

Sociale Tewerkstelling. Youth Start: aktename en doorverwijzing naar de
gemeenteraad van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad
Mechelen en YouthStart voor het organiseren van de training
'Entrepreneurial Class'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en
YouthStart en verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en YouthStart voor de
periode 03-12-2018 tot 21-12-2018 voor de uitvoering van het project ‘YouthStart
Mechelen’.
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Musea & Erfgoed. Bezoek Schepencollege Aarlen aan Museum Hof van
Busleyden op 26 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het geplande bezoek van de afvaardiging van de stad Aarlen aan
het Museum Hof van Busleyden op maandag 26/11/2018.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de ontvangst van de afvaardiging van de stad Aarlen op
maandag 26/11/2018 om 12.00 uur in zaal Wollebrandt – 2.14.
Artikel 3
Het college duidt schepen B. Siffer aan voor de ontvangst van de afvaardiging van in zaal
Wollebrandt – 2.14.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan Interne dienstverlening en Protocol om de ontvangst met
aansluitend een lunch te organiseren.

Staf Financiën. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2018 en
meerjarenplanwijziging nr. 16 over dienstjaar 2014-2021. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de meerjarenplanwijziging nr. 16 over dienstjaren 2014–2021 en de
budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2018 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2018.
 Vaststelling van de meerjarenplanwijziging nr. 16 over dienstjaren 2014–2021.

Staf Financiën. Goedkeuring interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar
2018 - exploitatie. Verwijzing naar de gemeenteraad voor aktename.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2018 - exploitatie goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename interne kredietaanpassing nr. 2 over dienstjaar 2018 - exploitatie.
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Toezicht Financiën. Chiro Libertus vzw. Verwijzen rekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Chiro Libertus.

Toezicht Financiën. Zorgbedrijf Rivierenland. Meerjarenplanwijziging 20182021/2 voor goedkeuring en budgetwijziging 2018/2 voor
kennisname doorverwijzen naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad, mits het ongewijzigd
goedkeuren door de Algemene Vergadering van 26 november 2018 van het Zorgbedrijf
Rivierenland:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2018-2021/2 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
 Kennisname budgetwijziging 2018/2 van het Zorgbedrijf Rivierenland.

Overheidsopdrachten. Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep
Mechelen. Verwijzing van het bestek 2018-OO-GEBB-360 voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met
onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2018-OO-GEBB-360
inzake de opdracht “Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep Mechelen”,
opgesteld door de ontwerper, GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800
Mechelen.
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