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

Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. Aktename verslag
stuurgroep O.O.M. basis- en secundair onderwijs van 14 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep O.O.M. basisen secundair onderwijs van 14 december 2017.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte – aanslagjaar 2017 - voor een totaal bedrag van € 50.452,06.
Periode november en december 2017.

Toezicht Financiën. Vzw Yellow-Red KV Mechelen. Verwijzen jaarrekening
m.b.t. boekjaar 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening m.b.t. het boekjaar dat loopt van 1/7/2016 tot en met 30/6/2017
van vzw Yellow-Red KV Mechelen.

Monumentenzorg. Kennisname invoering Erfgoedlening voor restauratie-,
renovatie- en herbestemmingswerken aan beschermd onroerend erfgoed en
gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig
erfgoed.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de invoering van de erfgoedlening door de Vlaamse Overheid.

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag januari 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 17 januari 2018.

Sociale Tewerkstelling. Aktename fusie Ecoso vzw, 't Atelier vzw en
Fietsatelier Mechelen vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de fusie van Ecoso vzw, ’t Atelier vzw en Fietsatelier Mechelen
vzw.

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:
 Baron Empainlaan 18-69-73
Puntopening T 18057
 Pasbrugplein 6
Puntopening T 18058
 Hazeldonkstraat 5
Puntopening T 18059
 Leuvensestwg 125
Puntopening T 18060
 Roekstraat 17
Puntopening T 18061
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Van Benedenlaan
LS kabel 230 lm E 18050
 Zoutwerf
Gasuitbreiding E 18051
 Mezenstraat
OV kabel 347 lm E 18052
 Draaibankstraat – Arsenaal
Vernieuwen LEDverlichting E 18053
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 H. Speecqvest
plaatsen van ondergrondse kabel(in nog aan te leggen gedeelte,kant woonzorgcentrum)
T 18056
 Gen.De Wittelaan
Klantaansluiting T 18062
 Zonnestraat
plaatsen van ondergrondse kabel T 18063
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Het college weigert aan Telenet NV, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen de uitvoering van:
 Befferstraat – Veemarkt – weigering: werken van die omvang dienen op voorhand
besproken te worden met de dienst openbare werken.
Aanleg glasvezelwachtbuis T 18055
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Colt services – Culliganlaan2H – 1831 Diegem, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Zandvoortstraat
Plaatsen van telecomleidingen Colt 18054
Artikel 5
Het college geeft toelating aan PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Kapelleblokstraat
uitbreiding op het drinkwaternet Pid 18048
 Liersesteenweg
uitbreiding op het drinkwaternet Pid 18049

Sociaal Huis. Stedelijke adviesraad voor Senioren (SARS). Kennisname
verslag 23 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS)
van 23 januari 2018.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening n.a.v. de organisatie
van de Speeldag 2018 op 27 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Speeldag 2018 op
zondag 27 mei 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de “Speeldag 2018” op 27 mei 2018 zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 26 en 27 mei 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt op de Ijzerenleen tussen 26 mei 2018 - 14.00 uur en 27 mei 2018 24.00 uur ingesteld en aangeduid door het verkeersbord 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 herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 2.2:
De Grote Markt wordt tussen 26 mei 2018 – 14.00 uur en 27 mei 2018 – 24.00 uur voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.3:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer in:
- de F. De Merodestraat tussen Grote Markt en Varkensstraat;
- de Bruul tussen Geitestraat en Korte Schipstraat;
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tussen 26 mei 2018 – 14.00 uur en 27 mei 2018.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C 1 en F 19.
Artikel 2.4:
Opheffen van het verbod voor alle bestuurders in beide richtingen op 27 mei 2018 tussen 6.00
en 24.00 uur in Blauwhondstraat door het afdekken van de verkeersborden C3.
Artikel 2.5:
Volgende straten worden op 27 mei 2018 tussen 6.00 en 24.00 uur voor alle bestuurders in
beide richtingen verboden:
Veemarkt tussen Sint-Pietersberg en Befferstraat;
Befferstraat;
Bruul tussen Grote Markt en Blauwhondstraat;
Steenweg tussen inrij parking Grote Markt en Ijzerenleen;
Botermarkt,
Ijzerenleen.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de
verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Goswin de Stassartstraat-Edgard Tinnellaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: een gestuurde boring van de Goswin de
Stassartstraat naar de Edgard Tinnellaan (ter hoogte Dossin kazerne).
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.
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.
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:
 Voetgangers :
- Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen
enz. vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen).
- De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met het fietspad
dient dit 2 meter te zijn.
- Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
- Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- en/of fietsroute thuis.
- Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneengeschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers:
- Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen enz. vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen).
- De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met het fietspad
dient dit 2 meter te zijn.
- Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
- Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- en/of fietsroute thuis.
- Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneengeschakeld en liggen stabiel.
De werf in de Goswin de Stassartstraat beperkt zich tot een inname van het voetpad. Het fietsen voetpad is er 3,4 meter breed. Een doorgang van 2 meter moet gevrijwaard blijven.
Voor de werf op de Edgard Tinellaan wordt de rechter rijstrook afgesloten (voor maximum
twee dagen).
De aannemer moet er alles aan doen om de hinder tot een minimum te herleiden. Hij stelt
alles in het werk om de ring zo snel mogelijk terug op zijn normale capaciteit te zetten.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken, hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen, welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, een gestuurde boring van de Goswin de Stassartstraat naar de
Edgard Tinnellaan (ter hoogte Dossinkazerne), in de periode van 05-03-2018 tot en met 0903-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullende reglementen
betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op gemeente- en
gewestwegen (blauwe zone). Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van het aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte
parkeerduur op gemeentewegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd in de gemeenteraad
van 27 juni 2017.
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Vaststelling van het aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte
parkeerduur op gewestwegen (blauwe zone), laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van
28 april 2015.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Ijzerenveld 1 te Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: nieuwbouw van woningen in het Ijzerenveld 3
te 2800 Mechelen.
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.
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.
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:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen enz. vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen).
 De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, maar wordt in dit geval terug
gebracht naar 1 meter.
 Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
 Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de looproute thuis.
 Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneengeschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: geen wijzigingen, volgend de fietssuggestiestrook.
 Auto’s: geen wijzigingen.
 Vrachtvervoer: geen wijzigingen.
 Openbaar vervoer: kunnen op de voorziene plaats halteren.
 Een drietal parkeerplaatsen in het Ijzerenveld worden gereserveerd voor werfvoertuigen.
 Een inname van het openbaar domein om materialen te stockeren en een bouwkraan op te
stellen.
 Volgende gemaakte afspraken met de aannemer:
- Voetgangers blijven steeds 1 meter doorgang hebben. Hiervoor worden de drie houten
paaltjes verwijderd.
- De verkeersborden in de werfzone blijven steeds zichtbaar voor de weggebruikers.
- voor het plaatsen van de kraan staan er geen obstakels in de weg. De kraan komt juist
naast een boom te staan.
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De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen om bij de plaatsing van de kraan
het bestaande groen (boom) te beschermen.

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken, hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf: nieuwbouw van woningen in het Ijzerenveld 3 te 2800 Mechelen,
in de periode van 01-03-2018 tot 31-05-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven

Overheidsopdrachten. Leveren kopieerpapier economaat - Goedkeuren
bestek 2018-OO-EC-304.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Leveren kopieerpapier economaat” de wijze van gunnen
vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-EC-304 met als
gunningscriteria:
 Prijs: 50 punten
 Papiereigenschappen: 40 punten
- Kwaliteit: 20 punten
- Milieuvriendelijkheid: 20 punten
 Transport: 10 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

Lyreco, Berchemstadionstraat 72 te 2600 Berchem (Antwerpen);

Igepa Belux nv, Nijverheidslaan 4 te 9880 Aalter;

Inapa, Vaucamps 30 te 1654 Huizingen;

Papyrus NV, Internationalelaan 55 b 33 te 1070 Brussel (Anderlecht);

RICOH Belgium NV, Medialaan 28A te 1800 Vilvoorde;

Océ Belgium NV, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem;
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Antalis NV, Louizalaan 486 te 1050 Brussel (Elsene).

Artikel 3
Het college beslist dat de offertes het bestuur ten laatste dienen te bereiken op 14 maart 2018
om 10.30 uur.

Onderwijsondersteuning. Onderwijs referentiegroep. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw (programma "School in
Kaart") voor de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2018. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw in het kader van uitvoering van het
programma “School in Kaart” (periode 01-01-2018 tot 31-12-2018)”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming + budgetsleutel
2018000126
2018/6130370/30/0880/01

bedrag
20.000,00€

omschrijving
Enveloppefinanciering
Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie vzw
voor uitvoering
programma “School in
Kaart” in 2018

leverancier
Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie
vzw

Toezicht Financiën. AGB Energiepunt Mechelen. Meerjarenplanwijziging 2014
- 2021/5, budgetwijziging 2017 en budget 2018. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekkking gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 houdende budgetwijziging
2017/2, het budget 2018 en meerjarenplanwijziging 2014-2021/5 AGB Energiepunt
Mechelen, ingevolge een opmerkingen van Agentschap Binnenlands Bestuur.
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/5 AGB Energiepunt Mechelen.
 Goedkeuring budgetwijziging 2017 AGB Energiepunt Mechelen
 Goedkeuring budget 2018 van AGB Energiepunt Mechelen.
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Toezicht Financiën. AGB Energiepunt Mechelen. Goedkeuring
meerjarenplanwijziging 2014-2021/6 en goedkeuring budgetwijziging
2018/1. Verwijzing naar gemeenteraad. Opdracht tot bezorgen info inzake
stijgend aantal energieleningen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/6 AGB Energiepunt Mechelen.
 Goedkeuring budgetwijziging 2018/1 AGB Energiepunt Mechelen.

Sport. Goedkeuring en praktische afspraken in verband met de organisatie
van een tentoonstelling en uitreiking van de jaarlijkse Studentensport
Vlaanderen prijzen in het Huis van De Mechelaar.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn goedkeuring aan de organisatie van de prijsuitreiking van de
Studentensport Vlaanderen prijzen op 28 april 2018 (tot en met 18/05/2018) in de
lokettenzaal van het Huis van de Mechelaar en de organisatie van een tentoonstelling met
bronzen beelden van Fred Bellefroid in het kader hiervan gedurende 3 weken.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Interne
dienstverlening
en protocol

28/04/2018

opdracht
Organiseren van een receptie
met drank en hapjes om
20.30u.

opmerking
Graag rekening houden
met feit dat programma
wel al om 19.30u start.

Voorzien van tafellakens voor
een 5 tal grote tafels en
voorzien van 10 à 15
staantafels.
Jeugddienst

27 of
28/4/2018
vanaf 13u

Leveren en installeren van
geluidsinstallatie, 2 draadloze
micro’s en groot
projectiescherm

Installeren naast
fotocabine.

Transport en
evenementen

27/4/2018
vanaf 13u

Leveren van 5 grote tafels

Kant Zakstraat in hal
zetten.

Stadswinkel

2728/4/2018

Ter beschikking stellen van
Loketten zaal voor
tentoonstelling en van 1
spreekkamer voor stockage van
de beelden.

Alleen nodig indien de
opbouw niet volledig lukt
op vrijdagnamiddag 27/4.

Bekendmaken van de
tentoonstelling naar de
bevolking via geëigende
kanalen

Zo snel mogelijk

Marketing en
communicatie
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Artikel 3
Het college duidt schepen Walter Schroons aan als afgevaardigde van de stad op de
prijsuitreiking/opening van de Studentensport Vlaanderen prijzen op 28 april 2018 om 19.30
uur in het Huis van de Mechelaar.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Ucom2bike 6 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Filip Van Hulle voor de organisatie van Ucom2bike op het voetbalterrein aan de
Hombeeksesteenweg op zondag 6 mei 2018 van 07u tot 19u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Bij de opmaak van het parcours dient de organisator rekening te houden met het feit dat
op 6 mei 2018 de Hanswijkprocessie doorgaat waarbij de Zandpoortvest en een groot deel
van de binnenstad verkeersvrij wordt gemaakt.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 6 april 2018.
 De deelnemers van deze fietstocht dienen het Koninklijk besluit van 1 december 1975,
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, na te leven.
 Verkeersregeling op het kruispunt Mechelseweg - Uilmolenweg wordt niet voorzien; vorig
jaar werd hier politiepersoneel voor voorzien, doch verkeersregeling bleek niet nodig te
zijn.
 Op dit moment is er nog geen zicht of de velden en het gebouw in eigendom van Stad
Mechelen zullen zijn op het moment dat het evenement plaats vindt. Er zal dus nog
toestemming bij P&G moeten gevraagd worden voor dit evenement om zeker te zijn.
 Op dit moment is er een studiebureau bezig met opmaak van een inrichtingsplan voor deze
site. Dit inrichtingsplan zou in de loop van de maand mei beschikbaar zijn.
Indien dit plan toelaat om snel met enige werken te starten, zal AGB SAM (beheerder van
sportinfrastructuur) deze procedures opstarten.
Indien blijkt dat er bepaalde zones daardoor niet kunnen gebruikt worden, zal AGB SAM
mee met de organisator zoeken naar een oplossing zodat het evenement toch kan
doorgaan.
 Er zal ook rekening moeten gehouden worden dat het grasveld vermoedelijk zal ingezaaid
zijn en dat dit in dezelfde staat moet achter gelaten worden.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
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De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen te 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 bewegwijzering op te hangen op gemeentewegen, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 4 mei 2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 8 mei 2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
6/5/2018

opdracht
Ter beschikking stellen van
125 tafels, 500 stoelen en
nadars

opmerking
Huuprijs: 615,00 euro
indien bewijs storting
goed doel wordt
aangeleverd.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Samen in Beweging 23 en 24 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Being Human voor de organisatie van “Samen in Beweging”, met als start- en
aankomstplaats het voetbalveld gelegen aan de Hombeeksesteenweg op 23 en 24 juni 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...).
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De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 25 mei 2018.
Een gedetailleerd inplantingsplan dient bezorgd te worden ten laatste op 27 april 2018.
Er dient ook nog bij P&G toestemming gevraagd te worden, want op dit moment is het niet
duidelijk wiens eigendom de velden en het gebouw zullen zijn.
Het nieuwe inrichtingsplan zou in de loop van de maand mei beschikbaar zijn. Indien het
inrichtingsplan toelaat om snel met enige werken te starten, zal AGB SAM deze procedures
opstarten. Indien blijkt dat er bepaalde zones daardoor niet kunnen gebruikt worden, zal
AGB SAM mee met de organisator zoeken naar een oplossing zodat het evenement toch
kan doorgaan.
Er zal ook rekening moeten gehouden worden dat het grasveld vermoedelijk zal ingezaaid
zijn en dat dit in dezelfde staat moet achter gelaten worden.
De deelnemers aan deze fietstocht dienen het Koninklijk besluit van 1 december 1975,
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, na te leven.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking
Indien ze op dat
moment in eigendom
van Stad Mechelen zijn.

AGB SAM

23-246/2018

Ter beschikking stellen van
voetbalterreinen, cafetaria en
douches.

Wijkonderhoudsteam

2324/6/2018

Ter beschikking stellen van
10 evenementenbakken

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Vaartmarathon Koninklijke
Canoclub Mechelen (KCCM) 29 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Koninklijke Canoclub Mechelen voor de organisatie van Vaartmarathon BK K1 op het kanaal
Leuven - Mechelen op zondag 29 april 2018 van 08u tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 30 maart 2018.
 De organisator dient toelating te vragen aan de dienst Waterwegen en Zeekanaal, voor het
gebruik/onderbreking van het jaagpad en ter hoogte van het overdraagpunt moet toezicht
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voorzien worden door medewerkers om ongevallen te vermijden met eventuele passanten
op het jaagpad.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
 Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
 De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
 Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

29/4/2018

Parkeerverbod vanaf 9.00u tot
19.00u vanaf hoek
Auwegemvaart/Auwegemstraat
tot 5 meter voorbij
Auwegemvaart 56

opmerking
Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Omleiding van fietspad langs
de Vaart tussen 10.00u-17.00u
Artikel 4
Het college vaardigt Bart Somers, Marc Hendrickx en Walter Schroons af voor de prijsuitreiking
op zondag 29 april 2018 om 16u30.
Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de Vaartmarathon BK K1, die doorgaat op 29 april 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Vaartmarathon BK K1, die doorgaat op 29 april 2018 in
Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 29 april 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Auwegemvaart tussen huisnummer 60 en Auwegemstraat:
Het parkeren is verboden op 29 april 2018, tussen 9.00u en 19.00 uur 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 herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3: Auwegemvaart tussen Auwegemstraat en Koolstraat:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 29 april 2018, tussen
9.00u en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 4:
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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. Turnfeest Koninklijke Kring der
Mechelse Turners vzw (KKMT) 10 en 11 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie het turnfeest van KKMT in Sportpark De Nekker op
10 en 11 maart 2018 en legt bijkomende voorwaarden op:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
volgende data:
 Zaterdag 10 maart 2018 van 19u30 tot 24u
 Zondag 11 maart 2018 van 14u tot 18u
conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Vastgoedbeleid. Vaststellen van de straatnaam Gendarmenhof voor het
binnengebied van het project Tinel te Mechelen verwijzen naar
gemeenteraad voor definitieve beslissing + organisatie verkoopsevenement
met bekendmaking nieuwe straatnaam.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Definitieve vaststelling van de straatnaam Gendarmenhof voor het binnengebied van het
project Tinel te Mechelen, tussen de Kattenbleekstraat en de Van Busleydenstraat.

Artikel 2
Het college gaat akkoord met de organisatie van een verkoopsevenement door de ontwikkelaar
van de Tinelsite op zaterdagnamiddag 24 maart 2018 om 15.00 uur waar de naam
‘Gendarmenhof’ door de Stad zal bekend gemaakt worden in aanwezigheid van de schepenen
Greet Geypen en Katleen Den Roover.

Vastgoedbeleid. Meysbrug 10 en Augustijnenstrat 66. Goedkeuring
verkoopakte en doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de openbare verkoop door notaris G. Clerens
te Mechelen van volgende percelen:
 Een woonhuis, gelegen Meysbrug 10 (lot 1 – gekadastreerd als sectie C, nummer
266EP0000 en 255LP0010/deel), met een minimum-inzetprijs van € 255.000,-;
 Een parking bestaande uit 30 parkeerplaatsen, gelegen Augustijnenstraat +66, (lot 2 –
gekadastreerd als sectie C, nummer 255 LP000/deel), met een miniumum-inzetprijs van €
390.000,-.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Openbare verkoop van de woning Meysbrug 10 (lot 1 – gekadastreerd als sectie C,
nummer 266EP0000 en 255LP0010/deel) en van een parking bestaande uit 30
parkeerplaatsen Augustijnenstraat +66 (lot 2 - gekadastreerd als sectie C, nummer 255
LP000/deel.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 De authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen namens de
stad Mechelen.
 De heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van voormelde akte van overdracht.

Overheidsopdrachten. Aankoop octopuspalen. Goedkeuring gunningswijze
"vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking" en bestek nr. 2018-OO-PP-314.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Aankoop octopuspalen” de wijze van gunnen vast volgens
de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOPMVB),
aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-PP-314.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Overheidsopdrachten. Organiseren van een pendeldienst voor bezoekers aan
de Stad Mechelen van randparking naar winkelcentrum. Vaststelling wijze
van gunning volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bijzonder bestek 2018-OO-PP-325.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Organiseren van een pendeldienst voor bezoekers aan de
Stad Mechelen van randparking naar winkelcentrum” de wijze van gunnen vast volgens de
procedure van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OOPP-325 met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 50 punten
- 1.1 Basisdienstverlening: 25 punten
- 1.2 Verplichte opties: 15 punten
- 1.3 Prijsverminderingen: 10 punten
 2: De inzet van milieuvriendelijke voertuigen: 30 punten
 3: Kwaliteit en uitstraling van de geboden dienstverlening: 20 punten
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Hallo Heihoek 5 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
buurtcomité Heihoek voor de organisatie van Hallo Heihoek op zaterdag 5 mei 2018 van 9u tot
17u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
 Naleven van het huishoudelijk reglement voor het gebruik van parken en tuinen tijdens
evenementen.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
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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 neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
bewoners van Heihoek voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun buurtfeest op 5
mei 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

5/5/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteitskast

4/5/2018

Verwijderen van metalen
hekken voor ingang
Karmelietentuin

5/5/2018
van 07u
tot 19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van volgende straten:
•

-

5/5/2018
van 07u
tot 19u

Karmelietenstraat
vanaf inrit parking
hotel tot en met Korte
Pennincstraat. Inrit
parking blijft
toegankelijk.
•
Kroonstraat: vanaf
Korte Pennincstraat
tot inrit parking
Patershof. Inrit
parking blijft
toegankelijk.
•
Poelstraat
•
Lange Pennincstraat
•
Korte Pennincstraat
tot aan hoek met
Veluwestraa

opmerking
Huurprijs:

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Kroonstraat in gedeelte
tussen Adegemstraat en
Kromme Elleboogstraat 2
richtingsverkeer invoeren
Karmelietenstraat:
tweerichtingsverkeer
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invoeren in het gedeelte
tussen de Adegemstraat en
het huisnummer 15 (in- en
uitrit parking van hotel
Martin’s Paterhof).
Wijkonderhoudsteam

Voor
5/5/2018

Wegnemen van bloembakken
Leveren van 10 vuilnisbakken

Preventie en
Veiligheid

4 en
5/5/2018

de achterzijde van het
hotel (in de
Kroonstraat) dient
steeds vrij te blijven.

De twee poorten niet sluiten
en openen. De organisatoren
openen en sluiten

De organisator dient
ervoor te zorgen dat het
vuil verzameld wordt in
de ter beschikking
gestelde vuilbakken en
dat het terrein proper
wordt achtergelaten
Sleutel aan Buurtcomité
bezorgen via
buurtopbouwwerker
Nizar om vrijdagavond
zelf de tuin te sluiten na
opstelling materiaal

Cultuurontwikkeling. Lokaal Cultuurbeleid. Goedkeuring toelage als
vrijetijdsproject voor personen in armoede.
Besluit:
Artikel 1
Het college volgt het advies van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsbesteding van Personen in
Armoede en verleent een toelage van 308,00 euro aan CBE Open School Mechelen voor de
organisatie van de activiteit Coudenbergmuseum & theater Bozar Brussel,
Karkas, CC Mechelen, Rubenshuis Antwerpen, te verrekenen op de begrotingspost raming
2018140570, budgetsleutel 2018/6490120/70/0709/01.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Schoolfeest Go Shil! 22 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Go!
Basisschool Go! Shil voor de organisatie van hun jaarlijks schoolfeest in en rond de school
(Louizastraat 3) op 22 april 2018 van 13u tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
 In de Louizastraat mag alleen het gedeelte tussen het kruispunt Onze-Lieve-Vrouwestraat
en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof ingenomen worden voor het schoolfeest.
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De directie van het Milsenhof en de bewoners van de omliggende straten dienen door de
organisator, op voorhand, schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de gewijzigde
verkeersafwikkeling op 22 april 2018. In deze communicatie staan de contactgegevens van
de organisator. Deze brief dient voor 9 april bedeeld te zijn.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
22 april
2018 van
09u tot
20u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van Louizastraat
(tussen Onze-LieveVrouwestraat en Onze-LieveVrouw kerkhof)

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het schoolfeest van Go Shil!, dat doorgaat op zondag 22 april 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het schoolfeest van Go Shil!, dat doorgaat op zondag 22 april
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op zondag 22 april 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Louizatraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met Onze-Lieve-Vrouwestraat en Onze-LieveVrouwekerkhof op 22 april 2018, tussen 9u00 en 20u00, 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 april 2018, tussen
9u00 en 20u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
-De rijrichting voor het verkeer wordt, op 22 april 2018, tussen 9u00 en 20u00, in beide
richtingen toegelaten tussen het kruispunt met de Lange Nieuwstraat en het kruispunt met
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het afdekken van
de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. LOST 12 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
LOST, vertegenwoordigd door Ward Dons voor de organisatie van LOST outdoor op de
chiroterreinen in Leest (Kouter 1A) op zaterdag 12 mei 2018 van 13u30 tot 24u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 23.30 uur, einde drankverkoop om 23.45 uur, einde
fuif om 24.00 uur met uitloop tot max. 00.30 uur
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 12
mei 2018 van 13u30 tot 24u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Opendeurdag ROJM 29 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de opendeurdag van RJOM hun terreinen
gelegen te Battelsesteenweg 50a op zondag 29 april 2018 van 09u tot 20u en legt bijkomende
voorwaarden op:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe, aangezien het hier gaat om een
kleinschalige evenement.

Overheidsopdrachten. Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in
Mechelen. Goedkeuring gunningswijze en bestek nr. 2018-OO-ECON-312.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in Mechelen”
de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking (OPZVB), aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr.
2018-OO-ECON-312, mits:
 inkorting van de looptijd/het tijdskader van de opdracht tot maximum 3 maand;
 aanpassing van de gunningscriteria als volgt:
- 1: Prijs: 50 punten
- 2: Kwaliteit en visie op de opdracht: 20 punten
- 3: Snelheid van uitvoering, plan van aanpak en service: 30 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Transport & Mobility Leuven, Diestsesteenweg 57 te 3010 Kessel-Lo (Leuven);
 Traject - mobility management, Charles De Kerckhovelaan 17 te 9000 Gent;
 RebelGroup Advisory Belgium nv, Maria-Theresialei 7 te 2000 Antwerpen;
 Tractebel Antwerpen, Van Immerseelstraat 66 te 2018 Antwerpen.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 maart 2018 om 11.00 uur.

Sociaal Beleid. Gezonde Gemeente. Beslissing inschrijving en deelname aan
Vlaamse 10.000-Stappenclash.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot deelname van Stad Mechelen aan de 10.000 Stappenclash van 2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Sociaal Beleid om hierin een trekkersrol op te nemen en een
actieplan op te stellen in functie van het creëren van het nodige draagvlak.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan de afdeling Marketing en Communicatie om deze Vlaamse
actie op Mechels niveau vorm te geven.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Ruimtelijke Planning en Ordening om 50
voetzoolstickers te plakken op voetpaden in de binnenstad Mechelen, zonder blijvende schade
na verwijdering van de stickers.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Koningin Astridlaan - aanpassing. Opdracht tot nagaan extra maatregelen op
korte termijn.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de aangepaste werfzone in de Koningin Astridlaan.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 De ventweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer mag de
ventweg gebruiken.
 De Lijn mag op de hoofdrijbaan rijden en moet hier tijdelijke haltes voorzien.
 Op de hoofdrijbaan wordt een snelheidsregime van 50 km/u ingesteld om de bus veilig te
laten halteren.
 Fase 1: verkeer voor de ventweg kan via de Korte Pennincstraat rijden.
 Fase 2: ter hoogte van de Korte Heistraat wordt de doorsteek voor de hulpdiensten tijdelijk
toegankelijk gemaakt voor het plaatselijk verkeer.
 Fase 3: de ventweg is bereikbaar, het verkeer kan via de normale weg wegrijden.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 4
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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.

Artikel 6
Het college stelt vast dat extra maatregelen noodzakelijk zijn m.b.t. toegankelijkheid van de
woningen en geeft opdracht aan de afdeling openbaar domein om ter plaatse na te gaan welke
extra maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen, in afspraak met de aannemer en
de uitvoeringsdiensten.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de communicatiecel wegenwerken de omwonenden met een
brief te wijzen op het feit dat stad er alles aan doet om de praktische problemen op te lossen
en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningen te optimaliseren in samenspraak
met de aannemer.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 1 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 1 maart 2018 om
20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 25 januari 2018.
 2. Bespreking thema ‘reductie van plastiek in Mechelen’
(agendapunt ingediend door Tom Kestens)
Volgende diensten zullen een ambtenaar afvaardigen bij deze bespreking: dienst strategie
en ontwikkeling / duurzame ontwikkeling, dienst milieu en dienst economie.
OVAM en Vlaanderen Circulair kunnen mogelijk als externen uitgenodigd worden in
afspraak met raadslid Tom Kestens.
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Bouwdienst. 2017V023 - Noordstraat. Verkavelen grond in 3 nieuwe
bouwloten met nieuwe wegenis, voorwaardelijk gunstig advies en
doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag
ingediend door Gronden Verelst bvba voor het verkavelen van de grond gelegen aan de
Noordstraat te 2800 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afd. 2, sectie B, nrs. 403 K2,
403 L2 en 403 R2.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis van de verkaveling Noordstraat ZN, in toepassing
van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Mondiaal Beleid. Verwijzen naar de gemeenteraad het voorstel tot
goedkeuring van een wedstrijdreglement 'Mechelen Mondiaal Onderwijs
2018-2019’.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het door de Mondiale Raad gekozen thema ‘Kwaliteitsonderwijs
en vorming’ voor de editie van Mechelen Mondiaal 2018-2019.
Artikel 2
Het college hecht principiële goedkeuring aan de organisatie van de campagne Mechelen
Mondiaal, die bestaat uit een wedstrijdreglement en een sensibiliseringscampagne, en loopt
van 2018 tot en met 2019.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het wedstrijdreglement ‘Mechelen Mondiaal voor kwaliteitsonderwijs en
vorming voor iedereen 2018-2019’.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en
communicatie

datum
Na goedkeuring
gemeenteraad

opdracht

opmerking

Bekendmaking wedstrijdreglement via
de beschikbare kanalen

Wijk- en Dorpszaken. Bekendmaking laureaten Prijs voor de Vrijwilliger
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er akte van dat de Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger wordt uitgereikt op
zondag 4 maart 2018, om 11.00 uur, in het LDC De Schijf, Lijsterstraat 2.
Artikel 2
Het college vaardigt naast schepen Katleen Den Roover ook burgemeester Bart Somers, en de
schepenen Marina De Bie en Koen Anciaux af voor de Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger 2018.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de keuze van de jury waarbij één organisatie en één individuele
vrijwilliger werd gekozen als laureaat voor de Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger 2018:
 Organisatie: De vrijwilligers van Dierenbescherming Mechelen.
 Individu: Walter Bogaerts.
Artikel 4
De onkosten voor presentatie (250 euro) en attenties (1.093,5 euro) zijn te verrekenen op het
budget van 2018 waarop voldoende krediet is voorzien.
Raming: 2018160165 / budgetsleutel : 2018/6130060/20/0171/01.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten
DIENST

OPDRACHT

Kabinetten



Marketing en
Communicatie




DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Pers uitnodigen voor de
prijsuitreiking op zondag 4
maart 2018 – vanaf 11.00
uur
Persartikel voorzien
Uitvoering communicatieplan

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Warm Welkom Weekend 16 tot 18
maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van Warm Welkom Weekend van 16 t.e.m. 18
maart 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 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
 Goedkeuring van de haltes van de truck: Begin Onze Lieve Vrouwestraat nr 9 – einde Onze
Lieve vrouwestraat nr. 120 – Bruul – Grote Markt – Ijzerenleen en zo terug naar Onze
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Lieve vrouwestraat. Indien er extra haltes worden ingelast,dienen deze voor 1 maart 2018
doorgegeven te worden.
De organisator dient een securityfirma te voorzien voor toezicht/controle van het verkeer
op een drietal locaties (cfr. de braderie).

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
zondag 18 maart 2018 van 14u tot 18u op de catwalktruck conform goedgekeurd kader college
dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

18/3/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit op de
stopplaatsen

18/3/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Grote Markt
zodat de truck kan
langsrijden

18/3/2018
van 12u
tot 18u

Parkeervrij maken van Onze
Lieve Vrouwestraat en
Ijzerenleen

18/3/2018
van 12u

Verkeersvrij maken van
Bruul, Onze Lieve

Verkeerssignalisatie

opdracht
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opmerking

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

25

tot 18u

Vrouwstraat, Ijzerenleen,
Steenweg
Platsen van nodige
verkeersmateriaal op
aansturen van politie

18/3/2018

Afdekken van verkeersborden
op Steenweg om 10u –
mogen terug zichtbaar
gemaakt worden om 19u
Afleveren van
doorgangsbewijs voor de
truck

Artikel 5
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
De ANPR-camera's op
Steenweg en Bruul dienen
tijdens de doortocht
uitgeschakeld te worden
Nodige afspraken maken
met de Lijn

datum

opmerking

18/3/2018 van
10u tot 19u
Enkel haltes aan Veemarkt kunnen op
zondag 18/3 bediend worden

Artikel 6
Het college legt volgende bijkomende maatregelen/ voorschriften op i.v.m. mobiliteit (cfr.
Regeling braderie):
 Een corridor met nadars naar de Centerparking moet gemaakt worden. De gebruikers van
de parking Blauwhondstraat dienen aan en af te rijden via de doorsteek naast het
Schepenhuis waardoor de camera’s er geen nummerplaten mogen registreren binnen de
opgesomde tijdsvork. Het college wijst erop dat deze regeling voor de bereikbaarheid van
de Centerparking enkel geldt voor abonnees en niet voor gewone parkinggebruikers.
 Een corridor met nadars naar de Lamotparking moet gemaakt worden. De Q-parking
‘Lamot’ en de Lange Schipstraat dienen steeds bereikbaar te zijn (via een sas van
nadarbarelen) vanuit de richting Korenmarkt (zoals dat ook bij de braderie steeds het geval
is). Het verkeer vanuit de richting Korenmarkt dient alleen opgehouden te worden op het
ogenblik dat de truck met aanhangwagen de verplaatsing maakt van de ‘catwalk’ op de
Ijzerenleen naar de halte vooraan in de OLV-straat.
 De Lijn kan niet meer via de Ijzerenleen aan- en afrijden. De Lijn zal bijgevolg alleen de
haltes op de Veemarkt kunnen bedienen.
Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het
Warm Welkom Weekend op 16, 17 en 18 maart 2018 vast als volgt:
Artikel 1 : omschrijving.
Het Warm Welkom Weekend gaat door op 16, 17 en 18 maart 2018 en wordt georganiseerd
door ‘vzw Mechelen Meemaken’ in nauwe samenwerking met de dienst economie.
Op zondag 18 maart 2018 zal er een catwalktruck in de binnenstad rondrijden om op
verschillende plaatsen een modeshow te houden.
Het parcours omvat volgende straten: Bruul, Botermarkt, Grote Markt, Schoenmarkt,
Ijzerenleen, Guldenstraat, Korenmarkt en Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Artikel 2: verkeersmaatregelen.
Artikel 2.1
Het braderiegebied wordt aangeduid met C3/M2 borden op de volgende plaatsen :
Vijfhoek ter hoogte van Graaf van Egmontstraaat en Hanswijkstraat
Tessestraat thv Onze-Lieve-Vrouwestraat
Ravenbergstraat thv de Onze Lieve-Vrouwestraat
Onze-Lieve-Vrouwestraat thv ‘t Plein/Gebroeders Verhaegenstraat
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Korenmarkt thv Guldenstraat
Guldenstraat thv de inri ondergrondse parking Korenmarkt (Lamot)
Ijzerenleen thv Nauwstraat
Frederik de Merodestraat thv Biest, thv Varkensstraat en thv Scheerstraat
Befferstraat thv Pelikaanstraatje
Artikel 2.2
In volgende straten wordt op zondag 18 maart 2018 parkeerverbod voorzien vanaf 12.00 uur
tot 18.00 uur: Onze-Lieve-Vrouwestraat en IJzerenleen
Artikel 2.3
In volgende straten wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven (tweerichtingsverkeer invoeren):
•
Louizastraat (tussen Lange Nieuwstraat en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof),
•
‘t Plein en Zoutwerf,
•
Frederik de Merodestraat (Frederik de Merodestraat wordt doodlopend tegen de Grote
Markt),
•
Lange Schipstraat (Lange Schipstraat wordt doodlopend tegen de Bruul, in- en uitrijden
via Ijzerenleen. Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje vallen onder dezelfde regeling).
Artikel 2.4
In volgende straten worden aan de ene zijde de C3/M2 en onderbord ‘Uitgezonderd bus, taxi’s
en hulpdiensten’ en anderzijds de C3/M2 opgeheven : Steenweg en Ijzerenleen.
Artikel 2.5
In volgende straten wordt de zonale regeling C3 ‘Uitgezonderd fietsers en vergunninghouders’
opgeheven : Steenweg en Frederik de Merodestraat.
Artikel 3: bekendmaking.
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: bestraffing.
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de
verkeerswet.
Artikel 5: verzendingsprocedure.
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.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Aktename van het programma van de
studiedag smart city en veiligheid op 24 mei 2018 in Lamot.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het programma en de budgetraming voor de studiedag smart city
en veiligheid op donderdag 24 mei 2018.

Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling rooilijnplan Noordstraat.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Noordstraat, voor de realisatie
van een ontsluitingsweg naar het te ontwikkelen woongebied.
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Overheidsopdrachten. Periodiek onderhoud Openbaar Domein Mechelen
voorbehouden voor sociale economieprojecten. Verwijzing voor goedkeuring
naar de gemeenteraad van bestek 2018-OO-UITV-326 (onderverdeeld in
percelen) en de gunningswijze Openbare Procedure.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-UITV-326 inzake de opdracht
“Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen voorbehouden voor sociale
economieprojecten ” met als gunningscriteria:
- Prijs: 50 punten
- Visie - plan van aanpak, klachtenbeheer: 20 punten
- Ervaring (CV begeleiders/monitoren) en referenties: 15 punten
- Beschikbaar gereedschap in functie van de opdracht: 10 punten
- Kennis groenbeheer en duurzaamheid, veiligheid, aandacht voor milieu: 5 punten
Artikel 2
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten,
is de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en
professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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