STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 16 december 2016

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Kennisname maandverslagen
augustus, september en oktober 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de maandverslagen augustus, september en oktober 2016 van
de dienst Interne Preventie en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst de maandverslagen augustus, september en oktober 2016 naar de
overlegcomités.

Strategie en Ontwikkeling. Kennisname toewijzing subsidiebedragen
Vlaamse beleidsprioriteiten 2015.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis dat Mechelen in 2015 de vooropgestelde doelstellingen heeft
nagestreefd en voldoet aan de rapportageverplichtingen inzake de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Belastingen en Inningen. Belasting uitvoeren van werken voor derden 2016.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
uitvoeren van werken voor derden – aanslagjaar 2016 voor een totaal bedrag van
€ 1.466,35.

Belastingen en Inningen. Belasting op sluikstorten 2016. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
sluikstorten 84868 – 2016 voor een totaal bedrag van € 8.790,00.

Belastingen en Inningen. Belasting dossierkosten 2016. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor
dossierkosten bij bouw- en verkavelingsaanvragen – aanslagjaar 2016 voor een totaal bedrag
van € 9.431,80.

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - 2016 - 3de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2016 – 3de kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 111.078,40.

mmMechelen Feest. Rapportage Op.Recht.Mechelen. Kennisname vijfde
voortgangsrapport.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het vijfde voortgangsrapport over de ontwikkelingen in de
voorbereiding van het Stadsfestival over 400 jaar rechtspraak in Mechelen –
Op.Recht.Mechelen.

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:
 Korte Heistraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse
kabel resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating – 7m
T ICS 161008
 Rijmenamsesteenweg:
Netwerkelement: 2. Niet-actief element, incl. filter(s) (print in tap, tap op paal, tap in laan,
volledige tap met behuizing, splitter, overname van aansluitingen) – 3. Vervanging tap-inlijn naar tap op paal – T ICS 161006
 Zilverberklaan:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1.(Punt-)herstelling (kabelvervanging<2m)
1. Volle grond – T ICS 161002
 Zepstraat:
Vervangen/rechtzetten/verhogen van bestaande paddenstoel ( incl. alle netwerkelementen
+ montage) – 1. Volle grond – T ICS 16999
 Koning Albertstraat:
Graafwerken (beperkte montage)
1. Kabel – 1. (Punt) herstelling (kabelvervanging<2m) – 2. Niet-monoliete bestrating
T ICS 16997
 Baron Empainlaan:
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Graaf-en/of montagewerken 1. Paddenstoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (incl. alle netwerkelementen + montage)
2. Niet-monoliete bestrating – T ICS 16998
Borgersteinlei:
Graafwerken (beperkte montage)
1. Kabel – 1. (Punt) herstelling (kabelvervanging<2m) – 2. Niet-monoliete bestrating
T ICS 16994

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:
 Aspergeveld:
Kleine nutswerken-coax aansluiting TV distributie – T 16996
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Antoon Spinoystraat:
Plaatsen van ondergrondse leiding – T 161000
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Lange Zandstraat:
Verplaatsen betonpaal – E 161001
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Belgacom Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat
106 te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Battelsesteenweg-Karperstraat:
Telecomwerken – P 161003
 Van Busleydenstraat:
Telecomwerken – P 161009
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Leuvensesteenweg:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 16995
 Mechelsbroekstraat-Lakenmakerstraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 161004
 Ploegstraat-Eggestraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 161005
Artikel 7
Het college geeft toelating aan Engie Fabricom NV Centrum Zuid 3020 te 3050 Houthalen, voor
de uitvoering van volgende werken:
 Caputsteenstraat:
Plaatsen inspectieput – T 161007.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring vergunning signaleren
werken Eikestraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Eikestraat (van
Zwaluwstraat tot Lijsterstraat) aan de zijde van de wijk Oud-Oefenplein. De werken omvatten
aanleg van nieuw voetpad in het kader van de aanleg publieke ruimtes Oud-Oefenplein.
Ze worden uitgevoerd in opdracht van VMSW, stad Mechelen.
De hoofdaannemer is de firma Deckx AO NV, Goormansdijk 15 te 2480 Dessel.
Projectleider is Vaessens Herman
Werfleider is De Backer Glenn.
Verantwoordelijke signalisatie: Deckx AO NV.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 dat het fietspad en parkeerstrook, aan de zijde van de wijk Oud-Oefenplein, wordt
ingenomen;
 dat ter hoogte van de middengeleider het verkeer met tijdelijke verkeerslichten wordt
geregeld om het doorgaand verkeer over 1 rijstrook langsheen de middengeleider 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 9 januari 2017 tot 3 februari 2017 toe te staan
op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Eikestraat 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 tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
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Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Toelating gratis gebruik
Keldermanszaal voor prijsuitreiking Vredesposter op 30 maart 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan Lions Club Mechelen bij de organisatie
van de tekenwedstrijd Vredesposter.
Artikel 2
Het college stelt de Keldermanszaal gratis ter beschikking van Lions International voor de
prijsuitreiking van de tekenwedstrijd op donderdag 30 maart 2017 van 18 uur tot 21 uur.
Het huishoudelijk reglement en het retributiereglement op het gebruik van zalen op het
stadhuis is van toepassing (o.a. waarborg, verzekering, …).
De verbruikte dranken worden aangerekend aan het geldende tarief.
Artikel 3
Het college duidt schepen Björn Siffer aan om een korte toespraak te geven tijdens de
prijsuitreiking en geeft opdracht aan de dienst Interne Dienstverlening en Protocol om de leden
van het college later nogmaals te herinneren met het oog op eventuele bijkomende
aanduidingen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
29 maart
2017

opdracht

opmerking

10 Verkiezingspanelen leveren in de
Keldermanszaal en terug ophalen op
31 maart 2017 in de late namiddag.

Milieu en Landbouw. Vuurkorven. Kennisnemen verlenen toelating door de
Burgemeester aan De Ranken vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij Vzw De Ranken, p/a
Bart Dillen, technisch adviseur coördinator en preventieadviseur, Nekkerspoelstraat 358b te
2800 Mechelen, toelating wordt verleend voor de organisatie voor het maken van open vuren
(via vuurkorf) op 18, 19 en 23 december 2016 op het schooldomein gelegen achter de SintLibertuskerk, mits naleven van alle voorwaarden van de stedelijke politieverordening van 5
september en 21 november 2011 en van de voorwaarden opgelegd door de brandweer.

Bevolking. Vreemdelingen. Verhoging tarief elektronische kaarten en
verblijfsdocumenten voor vreemdelingen (VK).

Publicatie collegebeslissingen
16 december 2016

5

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verhoging van de bedragen van de vergoedingen ten laste
van de gemeenten voor het verkrijgen van de elektronische kaarten en de
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen na de idexaanpassing vanaf 1
januari 2017 en vanaf 1 juli 2017.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de dienst vreemdelingen om de verhoging van de bedragen,
naar aanleiding van de indexaanpassing vanaf 1 januari 2017 en vanaf 1 juli 2017, toe te
passen.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan de dienst vreemdelingen om de verhoging van de bedragen,
naar aanleiding van de indexaanpassing vanaf 1 januari 2017 en vanaf 1 juli 2017, aan te
passen op de website.
Artikel 4
Het college geeft de opdracht aan de financiële dienst om de verhoging van de bedragen, naar
aanleiding van de indexaanpassing vanaf 1 januari 2017 en vanaf 1 juli 2017, aan te passen in
Cassandra.

Onderwijsondersteuning. SNeL-project. Goedkeuring betaalbaarstelling aan
speelpleinwerking Weyneshof vzw voor uitvoering SNeL-project zomer
2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om een toelage ten bedrage van 2.721,95 euro uit te betalen aan
speelpleinwerking Weyneshof vzw voor de uitvoering van het SNeL-project in de zomer van
2016.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdracht:
dienst

datum

Financiën

opdracht

opmerking

Uitbetaling toelage (2.721,95 €)
aan speelplein Weyneshof

Onderwijsondersteuning. Goedkeuring ondersteuning Onderwijsbeurs
Secundair Onderwijs regio Mechelen 22 februari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de negende editie ‘Onderwijsbeurs Secundair Onderwijs regio
Mechelen’, die plaatsvindt op woensdag 22 februari 2017 van 14 tot 19u30 uur in Technopolis,
een gemeenschappelijke organisatie van de verschillende onderwijsnetten en gecoördineerd
door het O.O.M.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
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dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

Eind januari
2017

Ophanging banner
“onderwijsbeurs” vóór
stadhuis.

Uitvoeringsdiensten

Begin
februari
2017

Ophanging banner
“onderwijsbeurs” aan
Technopolis.

Marketing &
Communicatie

Onmiddellijk

Aanmaak 2 banners + 2 grote
Onderwijsbeursaffiches
signalisatiebord inkom
Technopolis.

Marketing &
Communicatie

Editie één
week vóór
de beurs

Onderwijsbeurs promoten via
de stadsbijdrage in De
Streekkrant.

Teksten opgesteld in
samenspraak met
O.O.M.

Marketing &
Communicatie

Editie
februari
2017

Tekst in periodiek ‘De Nieuwe
Maan’.

Teksten opgesteld in
samenspraak met
O.O.M.

Marketing &
Communicatie

Éen week
vóór de
beurs.

Perscommuniqué verspreiden.

Teksten opgesteld in
samenspraak met
O.O.M.

Marketing &
Communicatie

Vanaf
januari
2017

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

Concrete datum af te
spreken met Herbert
Crol

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Jeugd. Herinrichten speelruimte
Tivoli. Vaststelling wijze van gunning volgens de procedure
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de voorwaarden
en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2016-OO-JD-114.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Herinrichten speelruimte Tivoli” de wijze van gunnen vast
volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2016-OO-JD-114.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2016-OO-JD-114.
 1: Prijs: 50 punten
 2: kindvriendelijke uitstraling en afstemming op de doelgroep: 15 punten
 3: speelwaarde: 10 punten
 4: afstemming op de ruimte: 15 punten
 5: Milieu-en duurzaamheidsmaatregelen: 10 punten
Artikel 3
Het college herhaalt zijn vraag om bij de gunningscriteria de prijs op 50 punten te zetten.

Monumentenzorg. Voormalig Schepenhuis. Goedkeuring “bestek 2016-OOMZ-124”. Aanvraag erfgoedpremie.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2016OO-MZ-124 inzake de ‘restauratie van de muurschilderingen deel 2: De Calvarie’ in het
voormalig Schepenhuis.
Artikel 2
Het college beslist voor de onderhoudswerken van bestek 2016-OO-MZ-124 een erfgoedpremie
volgens standaardprocedure aan te vragen bij de Vlaamse overheid in 2017.
Artikel 3
Het college beslist om de veiligheidscoördinatie van de werken volgens bestek 2016-OO-MZ124 op te nemen in het raamcontract met de firma Macobo.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring toekennen rentetoelagen
2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor jeugdverenigingen in 2016 goed en geeft opdracht tot
uitbetaling.

Jeugd. Goedkeuring uitbetaling subsidies busvervoer 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling subsidies busvervoer 2016 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies busvervoer 2016 uit te
keren aan de gerechtvaardigde aanvragers volgens de voorgelegde lijst.

Jeugd. Goedkeuring uitbetaling subsidies kampvervoer 2016 "Eigen keuze".
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling subsidie kampvervoer “eigen keuze” 2016 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies kampvervoer “eigen
keuze” 2016 uit te keren aan de gerechtvaardigde aanvragers.

Jeugd. Goedkeuring uitbetaling kadervorming 2016-deel 2.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling kadervorming 2016 – deel 2 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies kadervorming 2016 – deel
2 uit te keren aan de gerechtvaardigde aanvragers.

Jeugd. Goedkeuring definitieve subsidies 2016 voor het regulier Mechels
jeugdwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorstel van de verdeling van de subsidies 2016 voor het regulier
Mechels jeugdwerk, vanuit de budgetten van de Vlaamse Overheid, goed.
Artikel 2
Het college keurt de definitieve subsidies 2016 voor het Mechels jeugdwerk goed en geeft
opdracht aan afdeling Financiën om deze uit te betalen volgens de voorgelegde lijst.

Natuur- en Groenontwikkeling. Tinelsite. Goedkeuren overeenkomst
kunstnesten Predikherenklooster Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen
en Regionaal Landschap Rivierenland voor het leveren van 20 afdekplaatjes met invliegopening
voor gierzwaluwen voor 20 stellinggaten in de noordgevel van het Predikherenklooster.

P&P - Mobiliteit. Verkeerscirculatie Kruiskensstraat en Warmoesstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de petitie die bezorgd werd door de bewoners van de
Kruiskensstraat en de Warmoesstraat.
Artikel 2
Het college beslist om te kiezen voor scenario 0 waarbij geen wijzigingen doorgevoerd worden
in de betrokken straten en de resultaten van het referendum van april 2015 worden gevolgd.

P&P - Mobiliteit. Fietsbeleid: oprichting fietsforum Mechelen. Afvaardiging
college.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de oprichting van fietsforum Mechelen en geeft opdracht aan de
afdeling Projecten en planning om de verdere organisatie op te nemen.
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Artikel 2
Het college wordt op het fietsforum vertegenwoordigd door de schepenen Marina de Bie
(voorzitter) en Christiaan Backx.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Buurtfeest Leliëndaal 4 januari
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Leliëndaalstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 4 januari
2017 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...)
 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;
 vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing;
 voor een straatfeest zijn volgende voorwaarden (categorie 1 – niet ingedeeld) van
toepassing:
- geluidsniveau in de inrichting: <= 85dB(A)Laeq,15min op gelijk welke plaats in de
inrichting waar zich personen kunnen bevinden;
- geluidsniveau in de omgeving: voorwaarden hoofdstuk 6.7 VLAREM II;
 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.
 Volgens reglement bewonersinitiatieven, goedgekeurd in gemeenteraad van 29 november,
wordt een subsidie van 150 euro uitgekeerd voor dit evenement.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Mia Cammaer 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
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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 gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Vuurkorven worden alleen toegelaten indien de weersomstandigheden het toelaten,
uitsluitend gebruik van natuurlijk, onbehandeld hout
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum
4/1/2017
van 18u
tot 24u

opdracht
Parkeervrij maken
van
Leliëndaalstraat
van nr. 13 tot 19

opmerking


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

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een nieuwjaarsdrink voor de bewoners van de Leliëndaalstraat die doorgaat op
4 januari 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de organisatie van een nieuwjaarsdrink voor de bewoners van de Leliëndaalstraat
die doorgaat op 4 januari 2017 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op
tot 4 januari 2017 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Leliëndaalstraat
Het parkeren is verboden tussen huisnummer 13 en huisnummer 19 op 4 januari 2017 tussen
14u00 en 24u00 aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht
door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Nieuwjaarsdrink Barbelgemstraat
22 januari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Barbelgemstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 22
januari 2017 van 12u tot 18u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing;
 voor een straatfeest zijn volgende voorwaarden (categorie 1 – niet ingedeeld) van
toepassing:
- geluidsniveau in de inrichting: <= 85dB(A)Laeq,15min op gelijk welke plaats in de
inrichting waar zich personen kunnen bevinden;
- geluidsniveau in de omgeving: voorwaarden hoofdstuk 6.7 VLAREM II;
 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;
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de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating 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 aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Vuurkorven mogen alleen gebruikt worden indien de weersomstandigheden het toelaten,
alleen gebruik van natuurlijk onbehandeld hout
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

22/1/2017
van 12u
tot 18u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Barbelgemstraat

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de nieuwjaarsdrink in de Barbelgemstraat, die doorgaat op 22 januari 2017,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de nieuwjaarsdrink in de Barbelgemstraat, die doorgaat op 22
januari 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: BARBELGEMSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen Geerdegemdries en Zwartkloosterstraat op 22 januari 2017
tussen 12u00 en 18u00, 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 22 januari 2017 tussen
12u00 en 18u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Publicatie collegebeslissingen
16 december 2016

13

Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. Melden van de stopzetting van
het gebruik van de lokalen in het Oud Moederhuis aan vzw Stekelbees,
met ingang van 1 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit vzw Stekelbees officieel in kennis te stellen dat het gebruik van de lokalen
in het Oud Moederhuis moet stopgezet worden, met ingang van 1 september 2017.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nieuwstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Nieuwstraat 11-11a en die het
aansluiten op de riolering tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit
éénrichtingsverkeer in te stellen komende van N15 richting rotonde. Het verkeer komende van
Putsesteenweg wordt omgeleid via de Nekkerspoelstraat.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het (de) signalisatieplan(nen) door de politiezone
Mechelen-Willebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is (zijn) verklaard en
keurt dit (deze) goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 03/01/2017 tot 08/01/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Nieuwstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
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de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Natuur- en Groenontwikkeling. Kalverenstraat. Kennisname verslag
infovergadering en goedkeuren opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de infovergadering voor de buurtbewoners van 15
november 2016.
Artikel 2
Het college beslist om geen tweede bewonersvergadering te organiseren.
Artikel 3
Het college beslist om geen overdekte fietsenberging te integreren in het binnengebied
Kalverenstraat.
Artikel 4
Het college beslist om geen basketbalring te voorzien in het binnengebied Kalverenstraat.
Artikel 5
Het college beslist om geen bijkomend hekwerk, type ballenvanger Rik Wouterstuin, te
plaatsen bij de tuinmuren.
Artikel 6
Het college neemt akte van de overlasttoets.
Artikel 7
Het college beslist op basis van de overlasttoets onderstaande punten mee te nemen bij de
verdere uitwerking van het definitief ontwerp:
 Geen aparte plek voor oudere jongeren voorzien die uitgewerkt wordt samen met de
jongeren onder begleiding van de consulent overlast.
 Infoborden met afspraken gebruik en openingsuren opmaken.
 Onderzoeken of er bijkomende verlichting noodzakelijk is.
 Het sluiten van de 2 poorten zijde Kalverenstraat op elkaar afstemmen.
 Inplanting veiligheidscamera’s wordt bepaald door de politie.
 Beplantingsplan uitwerken zoals weergegeven in de presentatie.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Natuur- en
groenontwikkeling
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datum

opdracht

opmerking

Ontwerper de opdracht geven het definitief
ontwerp, het stedenbouwkundige
vergunningsaanvraagdossier en bestek, in
overleg met de betrokken stadsdiensten, op
15

te maken.

Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. Projectaanvraag 'Verantwoord sturen van
stedelijke logistiek' van professor Marc Juwet, Programmadirecteur OC
Elektromechanica Gent. Principieel akkoord met kandidaatstelling als
partner. Opdracht aan politie tot plaatsen lussen en leveren
lengterapporten.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord dat de stad Mechelen zich kandidaat stelt als partner van
het project “Verantwoord sturen van stedelijke logistiek”.
Artikel 2
Het college vraagt wel degelijk de medewerking van de politie voor het plaatsen van de
verkeerslussen en het aanleveren van de lengterapporten (cfr. feiten en context in het besluit)
en neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om de lussen te plaatsen
en lengterapporten aan te leveren.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst

Opdracht

P&P - Mobiliteit

- Opvolgen kandidatuur.
- Vertegenwoordiging administratie op overleg.
- Projectcoördinator Slimme Stad betrekken in project.

Opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2016. Kerst TD Retabo 22 december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Studentenvereniging Retabo voor de organisatie van Kerst TD op de 22 december 2016 van
22u tot 4u30, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient 4 erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 03.30 uur, einde drankverkoop om 04.00 uur, einde
fuif om 04.30 uur met uitloop tot max. 05.00 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 bepalingen van de Ministeriële Omzendbrief d.d. 25/05/2016, betreffende de veiligheid
van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van het
dreigingsniveau 3, dienen nageleefd te worden.
 De muziekactiviteiten dienen beperkt te blijven tot het binnengedeelte van de Club en deze
niet doorgaan buiten het complex gezien dit onvermijdelijk leidt tot klachten van lawaaioverlast
 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.
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De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas/ elektriciteit (zoals
aangeduid op het inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om open tenten te plaatsen aan de Club, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Doorgang mag niet belemmerd worden.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 Er mogen geen parkeerplaatsen ingenomen worden.
 De voorschriften voor het (brand)veilig opstellen van tenten dient nageleefd te worden.
 Geen verankeringen rond de club, gelet op de bijzondere fundering en nutsvoorzieningen
die daar liggen.
 Groen dient behouden te blijven.
 De opstelling van de tent dient zodanig te zijn dat de bestaande uitgangen en
nooduitgangen van de aanpalende gebouwen niet gehinderd worden. De tent
dient over voldoende uitgangen te beschikken volgens de geldende voorschriften.
 De verwarming van de tent dient te gebeuren met een toestel waarbij de rookgassen
buiten de tent worden afgevoerd, terrasverwarmers (zogenaamde paddestoelen) worden
niet toegelaten.

P&P - Stadsontwikkeling. Hombeek - verplaatsing brievenbus B-post.
Aanduiding tijdelijke locatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de voortuin van de pastorij, Sint-Martinusstraat 5, aan B-Post voor te
stellen als tijdelijke locatie voor de brievenbus van B-Post.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Projecten en Planning – Stadsontwikkeling om te
communiceren aan B-Post en in samenspraak met het departement Stedelijke Infrastructuur
over te gaan tot (tijdelijke) verplaatsing van de brievenbus.
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Mondiaal Beleid. Vrijmaken extra bedrag voor hulpverlening in kader van 'De
Warmste Week'.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om een extra bedrag van 3.000 euro vrij te maken in het budget 2016 voor
hulpverlening in het kader van 'De Warmste Week':
 1.500 euro noodhulp voor kinderen in Aleppo (bovenop de reeds besliste 2.500 euro hulp
aan Syrië);
 1.500 euro aan een project kinderen in kansarmoede.
De communicatie zal gevoerd worden in naam van het voltallig college.

Openbaar Domein. Opdracht tot bepalen nieuwe locatie weggenomen
brievenbus B-post F. de Merodestraat 66.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om in samenspraak met B-Post
een locatie aan te duiden voor de weggenomen brievenbus aan de gevel van F. de
Merodestraat 66 en B-Post te verzoeken deze dringend te plaatsen.
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