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

Begraafplaatsen. Deelname Europese week van de begraafplaatsen op
dinsdag 29 mei 2018 en zondag 3 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de deelname van de dienst begraafplaatsen aan de Europese
Week van de begraafplaatsen op dinsdag 29 mei 2018 en zondag 3 juni 2018.
Artikel 2
Het college geeft de afdeling Marketing en Communicatie de opdracht om hieraan de nodige
ruchtbaarheid te geven.

Belastingen en Inningen. Belasting vervoer met politievoertuig 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
vervoer van personen met een politievoertuig – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van
€ 2.700,00.

Sociale Tewerkstelling. Fietsatelier Mechelen vzw: Aktename evaluatie
samenwerkingsovereenkomst fietsotheek.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst 31/12/2016 –
31/12/2017 met Fietsatelier Mechelen vzw voor de fietsotheek.

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:
 Landbouwstraat 104
Puntopening T 18094
 Rietstraat 1
Puntopening T 18095
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
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Lakenmakersstraat
LED OV plaatsen E 18085
Hendrik Speecqvest
Aanleg leidingen fase 2 E 18086
Leuvensestwg
Uitlussen KC 904 E 18087
Ontvoeringsplein
LED OV plaatsen E 18088
Kleine Nieuwendijkstraat
In- en uitlussen cabine E 18089

Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersestwg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Zandvoortstraat
plaatsen van ondergrondse leiding T 18092
 Steenweg 22
Klantaansluiting T 18096
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Zakstraat
Telecomwerken Prox 18091 over 43m (alternatief traject uitgewerkt voor aansluiting van
De Voorzorg i.pl.v. Boucherystraat)
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Tisseltbaan
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18093
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Eurofiber Belgicastraat 5-Building Fountainplaza 504 1930
Zaventem, voor de uitvoering van volgende werken:
 Blarenberglaan
plaatsing glasvezelbuis Eur 18090
Artikel 7
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Koningin Astridlaan
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18097

Gebouwen. Hof van Busleyden. Eindafrekening verbouwingswerken fase I.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de eindafrekening van het dossier verbouwing museum Hof
van Busleyden fase I.

Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Goedkeuring organisatie
taalkampen voor kleuters, in samenwerking met vzw Kinderkwartier
tijdens de zomer van 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de financiële ondersteuning van de taalkampen tijdens de zomer van 2018 in
samenwerking met vzw Kinderkwartier goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel/ramingsnummer
2018/6490110/30/0880/01

bedrag
8960 €

2018172203

omschrijving
Toelage taalkampen
Kinderkwartier vzw

leverancier
Fontus vzw

Belastingen en Inningen. Invoering van het retributiereglement voor het
gebruik van de polyvalente ruimte, Den Hangar, gelegen aan het
Douaneplein. Vaststelling van de tarieven van het retributiereglement,
onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement
door de gemeenteraad van 27 maart 2018 en verwijzing van het
retributiereglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het retributiereglement voor het gebruik van de polyvalente ruimte, Den
Hangar, met ingang van 1 april 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement voor het gebruik van de polyvalente ruimte, Den Hangar,
onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
27 maart 2018. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de
gemeenteraad:
De per dag verschuldigde retributie voor het gebruik van Den Hangar wordt als volgt
vastgesteld:




GROEP A € 25,00
GROEP B gratis
GROEP C € 100,00

Het tarief voor op- en afbouw gelijk aan het dagtarief. Voor de activiteiten van gebruikers
onderkend in de groepen A, B en C dient de aanvrager een waarborg van 150,00 euro te
storten aan de financieel beheerder of zijn afgevaardigde.
Wat het poetsen betreft is er de keuze om dit zelf te doen, dan wel via de door de stad
aangestelde poetsfirma tegen betaling.

Sport. Goedkeuring BK skateboarden (miniramp) op zondag 27 mei 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan de Vlaamse Rollerbond voor de organisatie van het BK
skateboarden – discipline miniramp op zondag 27 mei 2018, in zaal De Loods.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de organisatie in handen is van de Vlaamse Rollerbond in
samenwerking met de vzw Skatehouse. De verantwoordelijkheid van het “BK Skateboarden miniramp” berust volledig bij de organisatie en kan niet worden verhaald op de stad Mechelen.
Artikel 3
Het college beslist dat de stad Mechelen wenst op te treden als hoofdsponsor, in ruil voor:
 een financiële bijdrage van 2.000 EUR, te compenseren vanuit de reguliere
werkingsmiddelen vanuit de diensten sport (1.000 EUR) en jeugd (1.000 EUR);
 gratis logistieke ondersteuning (tafels, stoelen, muziekinstallatie);
 het gratis ter beschikking stellen van de zaal (De Loods).
Op alle communicatiemateriaal dient de stad Mechelen te worden vermeld als hoofdsponsor
van het “BK skateboarden – discipline miniramp”.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Voor gebruik op
26+27/05/2018

De nodige afspraken maken met
de organisator omtrent het
gebruik van de Loods

Gratis ter beschikking
stellen van de zaal.

Voor gebruik op
26+27/05/2018

De nodige afspraken maken met
de organisator omtrent het
gebruik van een muziekinstallatie

Marcom

Voorafgaand

Evenement opnemen in de
reguliere stadskanalen

Gratis ter beschikking
stellen. Materialen aan
te vragen via online
aanvraagformulier.
Registratie via UiT
databank

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik op
27/05/2018

Leveren van stoelen en tafels aan
De Loods. Aantal wordt spoedig
bevestigd na overleg met de
organisator.

Jeugd

Gratis ter beschikking
stellen

Artikel 5
Het college duidt de schepenen Walter Schroons en Greet Geypen aan voor de gezamenlijke
communicatie over het evenement.

Sport. Goedkeuring organisatie Grote Yogaproject in de zomer 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij aan Pieter Van
Bocxlaer en Nina De Man toelating wordt verleend voor de organisatie van het Grote
Yogaproject tijdens de zomerperiode 2018.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat:
 het Grote Yogaproject zal plaatsvinden op 3 verschillende data en locaties in de Mechelse
binnenstad. De definitieve locaties zijn nog in onderzoek en zullen in een latere fase ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het college. Bij het bepalen van de data en locaties
wordt er rekening gehouden met de zomerkalender. Volgende data worden momenteel
vooropgesteld:
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- zondag 8/7: locatie nog te bepalen;
- zondag 29/7: in onderzoek: Grote Markt, op het zand van het beachvolleybal tornooi;
- zondag 19/8: locatie nog te bepalen.
de deelnameprijs voor de deelnemer wordt vastgelegd op 10 EUR per sessie (excl. 2 EUR
administratieve kost voor de online betaling via UiT in Mechelen);
het Grote Yogaproject zal opgenomen worden in de communicatie van De Zomer Is Van
Mechelen.

Artikel 3
Het college neemt er akte van dat de inkomsten van de drie yogasessies integraal terugvloeien
naar de stad waar het project plaatsvindt en aangewend zullen worden voor de aankoop/een
goed doel dat de stad ten goede komt. Deze aankoop/dit goede doel dient nog nader bepaald
te worden en zal nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college (samen met de
exacte locaties).
Artikel 4
Het college beslist dat de stad Mechelen het Grote Yogaproject als volgt zal ondersteunen:
 een financiële bijdrage van 2.000 EUR, te compenseren vanuit de reguliere
werkingsmiddelen vanuit de dienst sport (1.000 EUR) en mmMechelen Feest vzw (1.000
EUR);
 gratis logistieke ondersteuning (al naargelang de locatie);
 gebruik van de inschrijvingstool van de stad Mechelen (UiT in Mechelen), zodat het geld
nadien integraal kan aangewend worden voor het vooraf bepaalde project.
In ruil voor bovenstaande ondersteuning, wordt de organisator verplicht om op alle
communicatiemateriaal het partnerlogo van de stad Mechelen te vermelden.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
mmMechelen Feest

datum
Voorafgaand

opdracht

opmerking

Evenement opnemen in de
communicatie van DZIVM
Afstemming van de yogasessies
op de verschillende evenementen
van de zomerkalender

Marketing &
Communicatie

Voorafgaand

Evenement opnemen in de
reguliere stadskanalen

UiT in Mechelen

Voorafgaand

Gebruik UiT in Mechelen
inschrijvingssysteem voor online
inschrijvingen

Registratie via UiT
databank

Artikel 6
Het college duidt Walter Schroons aan voor de communicatie over het evenement.

Overheidsopdrachten. Integratiepool voor "wie is wie" oplossing intranet gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de opdracht “Integratietool voor "wie is wie" oplossing Intranet” te gunnen
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Ometa, Uilenbaan 59 te 2160 Wommelgem.
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Vastgoedbeleid. Tinel. Bemilcon-toren (zendmast). Beëindiging van het
recht van opstal en erfdienstbaarheden. Doorverwijzen naar de
gemeenteraad
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de ontwerpakte “Beëindiging van het
opstalrecht en zijn erfdienstbaarheden” opgemaakt door notaris Spaepen voor een perceel
grond, gelegen Edgard Tinellaan te Mechelen (gekadastreerd als sectie B, nummer 11M P0000
– met een oppervlakte van 7 are 50 centiare).
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘Beëindiging van het opstalrecht en zijn erfdienstbaarheden” voor een perceel
grond, gelegen Edgard Tinellaan te Mechelen, gekadastreerd als sectie B, nummer 11M
P0000 – met een oppervlakte van 7 are 50 centiare.
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.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring vraag vzw Hoje De Bergen Hombeek i.v.m. uitbetaling resterende nominatieve toelage en extra
uitgave archeologisch onderzoek.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van vzw Hoje De Bergen en besluit om € 100.000 van de
resterende nominatieve toelage toe te kennen aan vzw Hoje De Bergen. De resterende
€25.000 kan bekomen worden na afronding van de werken, het indienen van het volledig
bouwdossier en eindcontrole door de dienst Jeugd en dienst gebouwen, zoals voorzien in het
subsidiereglement en de overeenkomst die opgemaakt werd.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om 1.681,9 euro extra op te nemen in budgetwijziging nr. 1/2018
voor de terugbetaling van de slotfactuur van het archeologisch onderzoek.

Jeugd. Goedkeuring speelstraten paasvakantie en buitenspeeldag 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat volgende straten een speelstraat inrichten tijdens de
paasvakantie:
 Kalverenstraat ( Nekkerspoel): vanaf huisnummer 19 tot einde van de straat van zaterdag
31 maart tot en met zondag 15 april 2018 telkens van 13 uur tot 20 uur.
 Toekomststraat (Muizen): vanaf huisnummer 36 tot huisnummer 58 van zaterdag 31 maart
tot en met zondag 8 april en van zaterdag 14 april tot en met zondag 15 april 2018 telkens
van 14 uur tot 20 uur.
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Barbelgemstraat (Mechelen-Zuid): volledige straat van zaterdag 31 maart tot en met
zondag 15 april 2018 telkens van 13 uur tot 20 uur.
Tolhuisstraat (Battel): volledige straat van zondag 1 april tot en met zondag 15 april 2018
telkens van 10 uur tot 20.00 uur.
Vennecourtlaan (Muizen): volledige straat van maandag 9 april tot en met zondag 15 april
telkens van 10 uur tot 20 uur.
Nicolaas van der Vekenstraat (Mechelen Zuid): volledige straat van maandag 2 april tot en
met zondag 15 april telkens van 10 uur tot 20 uur.
Schotten Bosserstraat (Battel): volledige straat van maandag 9 april tot en met zondag 15
april telkens van 11 uur tot 20 uur.

Artikel 2
Het college gaat akkoord dat volgende straten een speelstraat inrichten tijdens de
Buitenspeeldag op woensdag 18 april:
 Kalverenstraat (Nekkerspoel): van huisnummer 19 tot einde van de straat van 13 uur tot
20 uur.
 Tolhuisstraat (Battel): volledige straat van 14 uur tot 17 uur.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan Team verkeersignalisatie om op de hoek
Kalverenstraat/Nekkerspoelstraat en Kalverenstraat/Paardenkerkhofstraat bijkomende
signalisatie te plaatsen, zodat het duidelijk wordt dat de straat speelstraat is. Dit door middel
van de borden C3 (uitgezonderd plaatselijk verkeer) en F45 (doodlopend) aan het begin van
de straat plaatsen en tijdens de Buitenspeeldag op 18 april ook parkeer-en verkeersvrij door
middel van de borden C3 (uitgezonderd plaatselijk verkeer) en F45 (doodlopend) aan het
begin van de straat te plaatsen.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor jeugdverenigingen in 2018 aan ‘Scouts en Gidsen Thila
Coloma’ goed en geeft afdeling Financiën opdracht tot uitbetaling.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Burgemeestersconvenant. Verwijzing
naar de gemeenteraad van het voorstel tot goedkeuring van het
toetreden tot de vernieuwde burgemeestersconvenant.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Toetreding van de stad Mechelen tot de vernieuwde “Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie“.
 Mandaatverlening aan burgemeester Bart Somers om de vernieuwde
burgemeestersconvenant te ondertekenen.

P&P - Mobiliteit. Parkeergeleidingssysteem. Opname parking Bruul.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de plaatsing van de 2 nieuwe borden van het parkeergeleidingssysteem
te laten uitvoeren door VolkerWessels Telecom Belgium op basis van de offerte met referentie
O20016_001 voor een bedrag van 32.141,01 euro excl. btw.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Beheer
openbaar
domein

Afwerken van de bestrating na
gieten van betonsokkel door
aannemer heraanleg Speecqvest

Mobiliteit

De kostprijs van de werken mee
op te nemen in het overleg met
de Parkeeruitbaters

opmerking

P&P - Mobiliteit. Vervoerregio Mechelen. Kennisname informatievergadering
en beslissing keuze vervoerregio.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de consultatieronde van de gouverneurs in verband met de
definitieve indeling van Vlaanderen in 15 vervoerregio’s.
Artikel 2
Het college bevestigt de deelname van de stad Mechelen aan de vervoerregio Mechelen.

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Beslissing verderzetting overeenkomsten
Autodelen in de Rand. Verwijzing overeenkomst naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte dat de eerste drie geïntroduceerde standplaatsen in de rand
(Vrijbroekpark, Donkerlei en Sint-Libertus) vanaf 1 oktober 2018 definitief in het cambioaanbod worden opgenomen en uit de overeenkomst verdwijnen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de verderzetting van het project ‘Autodelen in de Rand’ en keurt
de overeenkomst (van 1 april 2018 tot 31 maart 2019) goed.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst ‘Opstart cambio autodelen in wijken buiten centrum Mechelen’
voor de periode 1 april 2018 tot 31 maart 2019.
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Sociale Tewerkstelling. Ecoso en 't Atelier: Aktename evaluatie.
Samenwerkingsovereenkomsten Ecoso en 't Atelier en verwijzing naar
de gemeenteraad van het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad en Ecoso voor 2018-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten met Ecoso
vzw en met ’t Atelier vzw.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Ecoso vzw voor de
periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2019.
Artikel 3
Na goedkeuring door de gemeenteraad geeft het college de opdracht aan de financieel
beheerder de financiële aspecten voor Ecoso vzw als volgt te regelen:
artikel
2018/6490111/30/0550/01

bedrag
11.166
euro

Omschrijving
Maandelijkse toelage
2018-2019

leverancier
Ecoso vzw

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Battel zomert buitenspeeldag 18
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Battel Zomert de
toelating wordt verleend om de buitenspeeldag te organiseren in de Otterstraat op 18/4/2018
van 13u tot 17u30, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

18/4/2018
van 13u
tot 17u30

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Otterstraat en
het stukje Neerweg
(tussen 2 uiteinden
van Otterstraat)

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de buitenspeeldag in Battel die doorgaat op 18 april 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de buitenspeeldag in Battel die doorgaat op 18 april 2018 in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 18 april 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 18 april 2018 tussen
13.00 en 17.30 uur in Otterstraat en Neerweg tussen begin en einde van de Otterstraat. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Het parkeren is verboden in Otterstraat en Neerweg tussen begin en einde van de Otterstraat
op 18 april 2018 tussen 13.00 en 17.30 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 4:
Met uitzondering van plaatselijk verkeer is het verkeer verboden voor alle bestuurders in
beide richtingen op 18 april 2018 tussen 13.00 en 17.30 uur in Neerweg tussen Hoge Weg en
Otterstraat. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
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. Straatfeest Ruimtevaartstraat 1
september 2018.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
16 maart 2018

10

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Ruimtevaartstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
zaterdag 1/9/2018 van 14u 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.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft 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.
 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

1/9/2018
van 14u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
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Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
11

Ruimtevaartstraat

gratis voor straatfeesten).

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kalverenstraat buitenspeeldag 18
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de deelname van de Kalverenstraat aan de buitenspeeldag op
woensdag 18/4/2018 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 omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 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.
 De jeugddienst zal de speelstraatnadars plaatsen en de administratiekost van €25 ten laste
nemen vermits de aanvraag gebeurde in het kader van de Buitenspeeldag.
 De bijgevoegde flyer moet voor de periode van 1 tot 15 april aangepast worden aan het
regelement van de speelstraat (straat is immers niet verkeers- en parkeervrij voor een
speelstraat). Het is aangewezen om voor de ganse periode op de hoek
Kalverenstraat/Nekkerspoelstraat en Kalverenstraat/Paardenkerkhofstraat bijkomende
signalisatie te plaatsen zodat het duidelijk wordt dat de straat slechts deels toegankelijk is.
Dit om terugdraaiend verkeer te vermijden.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

18/4/2018
van 13u
tot 20u

Parkeervrij maken
van Kalverenstraat
ter hoogte van
huisnummer 39 tot
53

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de plaatsing van een springkasteel in de Kalverenstraat (naar aanleiding van
de ‘buitenspeeldag’) die doorgaat op 18 april 2018, vast als volgt:
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Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de plaatsing van een springkasteel in de Kalverenstraat (naar
aanleiding van de ‘buitenspeeldag’) die doorgaat op 18 april 2018, in Mechelen zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 18 april 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: KALVERENSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 39 en huisnummer 53 op 18 april 2018, tussen
13u00 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.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Cultuurcentrum. Ondersteuning voordrachtwedstrijd Dr. De Gruytercomité
op zondag 2 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college ondersteunt de voordrachtwedstrijd van het Dr. De Gruytercomité op zondag 2
december 2018, van 10 tot 13u, volgens de derdebetalersregeling en stelt ter beschikking:
 Receptie met drank aangeboden door de stad, te verrekenen aan de dienst public relations.
De organisator zorgt zelf voor het nodige personeel.
 5 boekenbons.
 5 erepenningen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan het cultuurcentrum om de aanduiding van de afvaardiging op
de proclamatie en prijsuitreiking op 2 december 2018 op een later tijdstip terug voor te
leggen, in samenspraak met de dienst Interne dienstverlening & Protocol.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Interne dienstverlening
& Protocol
Interne dienstverlening
& Protocol
Cultuurcentrum

OPDRACHT

DATUM
OPMERKINGEN
UITVOERING
Eenvoudige receptie waarvan Zondag 2
de kosten te verrekenen aan december 2018
dienst public relations
van 10 tot 13u
Voorzien van 5 boekenbons
Tegen maandag 26
november 2018
Voorzien van 5 erepenningen Tegen maandag 26
november 2018

Musea & Erfgoed. Kazerne Dossin. Betaalbaarstelling toelage 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelage voor Kazerne Dossin van 40.000,00 EUR uit te betalen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
Bedrag
2018142069
2018/6490112/20/0111/01 Kazerne Dossin
40.000,00 EUR

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Prinses Harte 5 jaar op 20 en 21
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Prinses Harte vzw voor de organisatie van hun 5 jarig bestaan in Muizen (’t Kranske en
Sint Lambertuskerk) van [datum] op 20 en 21 april 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
 Bij de optocht dient het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg, toepasselijk op de voetgangers, nageleefd te worden.
 De bijzondere aandacht wordt op het artikel 42 van het Koninklijk Besluit van 01.12.1975,
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, gevestigd, welke voorschrijft dat:
- stoeten, processies en voetgangers in groep rechts op de rijbaan moeten gaan als zij
door een leider vergezeld worden;
- groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, ook de
linkerkant van de rijbaan mogen volgen. In dat geval moet achter elkaar gelopen
worden.
 In omstandigheden waarbij het gebruik van de lichten verplicht is moet vooraan rechts een
wit of geel licht gedragen worden, en achter rechts een rood licht.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
21/4/2018 van 19u tot 00u30 in zaal ‘t Kranske 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.
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In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

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.
 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 keurt het parcours voor de stille optocht op vrijdag 20/4/2018 als volgt goed:
Alfred Nobelstraat, Struikheidestraat (langs bos), Katwilgenberg, Muizenvaart,
Struikheidestraat, Davidstorenstraat, Zwijvegemstraat, Leemputstraat, Gustaaf Ghijselsstraat,
Sint Albertusstraat
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

20/4/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 15
grote tafels, 200 stoelen, 15
nadars, 4 vario’s
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Sponsorloop Go Shil! Vlindertuin 21
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Go
Shil! Vlindertuin voor de organisatie van een sponsorloop in en rond de school op zaterdag
21/4/2018 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.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

21/4/2018
van 10u
tot 19u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van lus achteraan
rechts in de Noterstraat

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 een sponsorloop die doorgaat op 21 april 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een sponsorloop, die doorgaat op 21 april 2018, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing op 21 april 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: De Noterstraat tussen huisnummer 46 en 60 (doodlopend gedeelte van De
Noterstraat)
Het parkeren is verboden op 21 april 2018 tussen 10.00 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.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 21 april 2018
tussen 10.00 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
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.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Goedkeuring voorstel verlenging
strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorstel van strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019 als
basis voor onderhandeling met de federale overheid goed.
Artikel 2
Het college neemt akte van de situatie waarin er een gecumuleerde financiering is voor de
gemeenschapswachten onder het stelsel van ACTIVA-PVP.

ICT. Gunning vernieuwen netwerkcomponenten voor de groep Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de vervanging van netwerkcomponenten fase 2 aan Dimension Data volgens
het raamcontract dat hiervoor in 2017 werd voor opgesteld.
Artikel 2
Het college gunt fase 2 “Het leveren en plaatsen van actieve componten” aan de firma
Dimension Data.
Artikel 3
Het college gunt fase 2 “Het onderhoudscontract en supportcontract van deze actieve
componenten” aan de firma Dimension Data.

Overheidsopdrachten. Drie opdrachtencentrales van Agentschap Wegen en
Verkeer i.v.m. verkeersregelaars verkeerslichten. Toetreding tot
MDN/41; MDN/1504 en MDN/59.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst, uitgeschreven
door het Agentschap Wegen en Verkeer voor het “leveren, opstellen, onderhouden en
aanpassen van verkeersregelaars voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer MDN/1504 werd gegund aan Siemens NV, Guido
Gezellestraat 123 te 1654 Beersel (Huizingen).
Artikel 2
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst, uitgeschreven
door het Agentschap Wegen en Verkeer voor het “onderhouden, herstellen en aanpassen van
verkeersregelaars voor installaties met verkeerslichten in Vlaanderen”
Deze overheidsopdracht met dossiernummer MDN/41 werd gegund aan Siemens NV, Guido
Gezellestraat 123 te 1654 Beersel (Huizingen).
Artikel 3
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst, uitgeschreven
door het Agentschap Wegen en Verkeer voor de “nieuwbouw, onderhoud, aanpassingen,
verplaatsingen van 3-kleurige lichteninstallaties op kruispunten, knipperlichten, biflashinstallaties en bochtafbakeningsborden opgesteld langs wegen in het Vlaams Gewest”
Deze overheidsopdracht met dossiernummer MDN/59 werd gegund aan THV OV Antwerpen
(Fabricom nv + Trafiroad nv), Simon Boulivarlaan 34 te 1000 Brussel.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken SintRomboutskathedraal plaatsen van stellingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
2800 Mechelen Nieuwwerk, plaatsen van een stelling rond de Sint Romboutskathedraal.
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.
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:
Rond de Sint Romboutskathedraal wordt er een stelling opgebouwd en een kleine werfzone. De
gevel wordt gereinigd, vervangingen van natuursteen en waar nodig restauratie van het glas in
lood.
Na plaatsing van de stelling (1meter) rond de kathedraal, Nieuwwerk blijft er krap een
doorgang van 3 meter over. De werfzone (7 op 4,7 meter) met werfkeet wordt voorzien aan
de kant van de Scheerstraat. De haag kan blijven staan.
Op de herashekken en stelling wordt verlichting geplaatst en waar ze inspringen
verkeersborden D1.
Begin werf wordt aangeduid met A31 en einde met F47.
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
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- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 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- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
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, 2800 Mechelen Nieuwwerk, in de periode van 23-03-2018 tot 3110-2019, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
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in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
de bewoners 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.

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

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring actie in het kader van de
internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de acties goed in het kader van de internationale dag tegen racisme en
discriminatie op 21 maart 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

uitvoeringsdiensten

19/03/2018

Ophangen spandoek aan het
stadhuis.

opmerking
Spandoek weghalen op
26/03/2018

P&P - Ruimtelijke Planning. RUP Komet - termijnverlenging definitieve
aanvaarding. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot verlenging met zestig dagen van de termijn voor definitieve vaststelling van
het RUP Komet (voorheen Zorro).
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Overheidsopdrachten. Restauratiewerken, aanpassingswerken en
technieken Oude Stadsfeestzaal Mechelen. Bestek 2018-OO-MZ-322 en
gunningswijze "Openbare Procedure" - verwijzing voor goedkeuring
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (OP), aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-MZ-322 inzake de
opdracht “Restauratiewerken, aanpassingswerken en technieken Oude Stadsfeestzaal
Mechelen”.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten & Planning en de dienst Monumentenzorg
om de nodige afspraken met Lumière vast te leggen in verband met de voorgestelde
verdeelsleutel van 85-15 voor de kostprijs van de technieken.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Windenergie. Kennisname stand van
zaken dossier faciliterende rol provinciegouverneur C. Berx.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het dossier windenergie.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de engagementsverklaring tussen de 3 partijen: Eneco, Eoly en
Ecopower.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor de persconferentie op donderdag 22 maart
2018 om 10u in de zaal Panorama.

Personeel. Decreet Lokaal Bestuur. Integratie decretale graden. Oproep
functiehouders Algemeen directeur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college adviseert de gemeenteraad om te beslissen de zittende secretarissen
overeenkomstig artikel 583, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur schriftelijk op te roepen om
zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van
algemeen directeur.
In de uitnodiging zal bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te
stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen, en dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583
van het Decreet Lokaal Bestuur, een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de
oproeping.
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Artikel 2
Het college adviseert de gemeenteraad om opdracht te geven aan het college van
burgemeester en schepenen de tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te
stellen, en deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping
dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de kandidaturen
ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.
Artikel 3
Het college adviseert de gemeenteraad te beslissen om overeenkomstig artikel 589, §3 van
het Decreet Lokaal Bestuur een wervingsreserve te voorzien voor de functie van algemeen
directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur wordt
vastgesteld op 31 december 2024.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing om de huidige titularissen van de ambten van stadssecretaris en OCMWsecretaris schriftelijk op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van
dertig dagen na oproeping, voor het ambt van algemeen directeur, overeenkomstig artikel
583, §1 van het decreet lokaal bestuur.
 Opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de tijdigheid en
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen en deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen.
 Beslissing om een wervingsreserve te voorzien voor de functie van algemeen directeur,
met opname van de niet aangestelde functiehouder, overeenkomstig artikel 589, §3 van
het decreet lokaal bestuur.

Personeel. Decreet Lokaal Bestuur. Integratie decretale graden. Oproep
functiehouders. Financieel directeur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college adviseert de gemeenteraad om te beslissen de zittende financieel beheerders
overeenkomstig artikel 583, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur schriftelijk op te roepen om
zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van
financieel directeur.
In de uitnodiging zal bepaald zal worden dat de kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te
stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen, en dat de termijn van dertig dagen overeenkomstig de toelichting bij artikel 583
DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping.
Artikel 2
Het college adviseert de gemeenteraad om opdracht te geven aan het college van
burgemeester en schepenen de tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te
stellen, en deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping
dient onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de kandidaturen
ingediend moeten worden, meegedeeld te worden.
Artikel 3
Het college adviseert de gemeenteraad te beslissen om overeenkomstig artikel 589, §3 van
het Decreet Lokaal Bestuur een wervingsreserve te voorzien voor de functie van financieel
directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder. De geldigheidsduur wordt
vastgesteld op 31 december 2024.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing om de huidige titularissen van de ambten van financieel beheerder bij de stad en
het OCMW schriftelijk op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van
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dertig dagen na oproeping, voor het ambt van financieel directeur, overeenkomstig artikel
583, §1 van het decreet lokaal bestuur.
Opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de tijdigheid en
ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen en deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Beslissing om een wervingsreserve te voorzien voor de functie van finnacieel directeur, met
opname van de niet aangestelde functiehouder, overeenkomstig artikel 589, §3 van het
decreet lokaal bestuur.

Personeel. Decreet lokaal bestuur. Integratie decretale graden. Vaststelling
functiebeschrijvingen algemeen directeur en financieel directeur.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college adviseert de gemeenteraad de functiebeschrijvingen van algemeen directeur en
financieel directeur goed te keuren en deze te voegen bij de oproep tot kandidaatstelling van
de zittende functiehouders.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling functiebeschrijving voor het ambt van algemeen directeur.
 Vaststelling functiebeschrijving voor het ambt van financieel directeur.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. BMW Motorrad Day 17 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Event Masters voor de organisatie van BMW Motorrad Day op de Grote markt, Befferstraat en
Veemarkt op zondag 17 juni 2018 van 10u tot 18u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 De te respecteren geluidsnorm is 85 dB(A).
 Dienstverlening van de Lijn mag niet gehinderd worden.
 Er mag geen motorverkeer op of rond de Grote Markt zijn.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 11 mei 2018.
 Er dient een gedetailleerd inplantingsplan aangeleverd te worden voor 27 april 2018.
 Afhankelijk van de invulling van de Befferstraat, zal het (al dan niet vergund) verkeer
komende vanuit de Bruul afgeleid moeten worden.
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Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van 3.500 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college gaat niet akkoord dat de ondergrondse parking Veemarkt en parkeerplaatsen
Keizerstraat voorbehouden worden voor de bezoekers van BMW Motorrad.
Wat betreft de parking Veemarkt kan de organisator zich eventueel wenden tot Indigo (zonder
tussenkomst van de stad).
Artikel 4
Het college gaat akkoord dat er testritten georganiseerd worden vanaf de Veemarkt, langs de
Keizerstraat, de binnenstad uit, maar de Keizerstraat dient dient vrij te blijven voor de
dienstverlening van de Lijn en al het andere verkeer (blijft dubbelrichting).
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Evenementenloket

Onmiddellijk

Overlegmoment beleggen met
betrokken diensten en politie
om de praktische zaken te
bespreken.

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Summer Kick Off Cuba Libre 20
april 2018. Verwijzing naar gemeenteraad vaststelling
politieverordening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Cuba Libre voor de organisatie van Summer Kick Off Cuba Libre op de Grote Markt op vrijdag
20 april 2018 van 16u tot 23u, 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 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 23/3/2018
 De openbare toiletten van het stadhuis zijn op weekdagen geopend tot 18u. Na 18u wordt
geen toezicht voorzien en deze toiletten gesloten. De organisator dient zelf toiletten te
voorzien voor dit evenement zoals voorzien in het reglement voor het gebruik van het
openbaar domein tijdens evenementen, vastgelegd door de gemeenteraad van 28 juni
2016.
 De activiteit beperkt blijft tot het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt.
 De brandwegen naast de terrassen gevrijwaard blijven.
 Bij de op-/afbouw dient rekening gehouden te worden met het autoluw karakter van de
Grote Markt (registratie Indigo) en dienen de voertuigen die komen laden/lossen voorzien
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te worden van een doorgangsbewijs dat afgeleverd wordt door het team
verkeerssignalisatie van de stad Mechelen.
De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 6 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
Aangezien dit evenement meer dan 500 bezoekers verwacht, dient er een mobiliteitsplan
opgesteld te worden. Dit dient voor 23/3/2018 aangeleverd te worden.
De organisatie dient de opbouw/afbraak zoveel mogelijk te organiseren buiten de autoluwe
uren; en voor de nodige doorgangsbewijzen/aanvragen autoluwe zone te zorgen.
De organisatie promoot zoveel mogelijk in de communicatie op de alternatieve
bereikbaarheid.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 500 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 20
april 2018 van 16u tot 23u, met afbouw tot 23u30 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 en registreren van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Miguel Andres Ska op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 5
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:
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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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

20/4/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 25
tafels, 20 nadars

20/4/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van aantal paaltjes (kant
Post en kant Stadhuis

20/4/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit (4x32A) en water
op Grote Markt

20/4/2018

Water ter beschikking stellen
en afvoer opleggen voor
aansluiting toiletten in
Hallestraat

20/4/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

opmerking
Huurprijs: 320,00 euro
Herrashekken zijn niet
beschikbaar

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Cuba Libre op 20 april 2018 de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) te onttrekken
aan openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 8
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Cuba Libre” op 20 april 2018 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen de
verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Circussen 2018. Extra aanvraag.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de standplaats in het voorjaar van 2018 toe te wijzen aan Golden
Circus, van 2 april 2018 t.e.m. 15 april 2018, mits aan de opgelegde voorwaarden wordt
voldaan.
Artikel 2
Het college neemt akte van de toelating van de burgemeester aan Godlen Circus voor het
plaatsen van woonwagens en hierin te verblijven tijdens de overeengekomen periode, mits de
voorwaarden van politie en brandweer worden nageleefd.
Artikel 3
Het college besluit geen toelating te geven voor het zetten van publiciteitsborden langs de
openbare weg.
Artikel 4
Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
 De exacte data van opbouw, optredens en afbouw dienen bevestigd te worden.
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De opstelling van het circus dient zo dicht mogelijk tegen parking sportpark De Nekker te
gebeuren, zodat er nog parkeermogelijkheid is voor de gebruikers van de shopping Shuttle.
Er dient een fietsenstalling aan de circustent te worden voorzien + promotie om per fiets te
komen
Het huishoudelijk reglement op de circussen moet nageleefd worden.
Er dient uitsluitend gewerkt met gedomesticeerde dieren.
Voor aanvang van de manifestatie dient, op eigen kosten, een plaatsbeschrijving
opgemaakt in 3 exemplaren, dewelke dient ingediend te worden bij de stad Mechelen.
Tegelijkertijd dient een duidelijk overzicht van de vertoningen bezorgd zodat de stad
Mechelen de brandweer kan verwittigen wanneer er toezicht dient gehouden te worden.
Uiterste indiendatum is: 1 oktober 2018.
De voorschriften met betrekking tot het opstellen van een tent , vastgelegd door het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari 2005 dienen
nageleefd te worden.
De brandweervoorschriften dienen stipt nageleefd te worden.
De controle door de brandweer van de circussen zijn opgenomen in het zonaal
retributiereglement voor het leveren van prestaties van de hulpdiensten. Bij eventuele
inspectie zal er een retributie aangerekend worden.
Élke organisator van een publiek evenement is gehouden een volledig ingevuld
“aanvraagformulier evenementen” (ref. evenementenloket) in te vullen en een copy van dit
formulier te bezorgen via noodplanning@mechelen.be en dit minimum 5 weken vóór
aanvang van het evenement.
Na ontvangst van deze copy zullen organisatoren van evenementen met meer dan 500
geschatte aanwezigen (gelijktijdig aanwezig) per kerende een verzoek tot invullen van een
P.R.I.M.A. ontvangen (Plan Risico Manifestaties – tav FOD Volksgezondheid). Dit P.R.I.M.A.
dient uiterlijk 4 weken vóór het evenement ingevuld terugbezorgd te worden, samen met
een situatieschets van de locatie incl. tijdelijke opstellingen. (noodplanning@mechelen.be)
Vanaf 1000 geschatte deelnemers (gelijktijdig aanwezig) of op basis van het specifieke
risico kan de dienst noodplanning in overleg met de betrokken disciplines de opmaak van
een specifiek intern veiligheidplan en/of inrichting van (een) veiligheidsvergadering(en)
opleggen.
Richtlijnen vanuit Noodplanning / FOD Volksgezondheid voortvloeiend uit de evaluatie van
de door de organisator verstrekte informatie zijn bindend. Het verzuimen desbetreffende
documenten volledig en tijdig in te dienen kunnen leiden tot negatief advies.

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiele dienst

datum

opdracht

opmerking

Belasting aanrekenen –
200,00 euro per voorstelling

Preventie en Veiligheid. Radicalisering. Verwijzen naar de gemeenteraad van
het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen
en ISB vzw, betreffende de uitvoering van het project
clubondersteuning voor maatschappelijke geëngageerde sportclubs.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer vzw (ISB) in het kader van de uitvoering van het Europese
project clubondersteuning voor maatschappelijk geëngageerde sportclubs (grant
agreement N° EAC-2017-0479).
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Uitvoeringsdiensten. Stad om te zoenen 2018. Lancering campagne "Jong
geleerd is oud gedaan".
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het campagne concept “Jong geleerd is oud gedaan”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om in samenspraak met
de betrokkene diensten de communicatiecampagne uit te werken.

Overheidsopdrachten. Aanpassingen Koningin Astridlaan - aanleg voetpaden
voor bijkomende parkeerplaatsen en aanleg verhoogde bushaltes.
Gunning bestek 2017- OO-OD-291.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanpassingen Koningin Astridlaan : aanleg voetpaden
voor bijkomende parkeerplaatsen en aanleg verhoogde bushaltes” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 30 januari 2018, opgesteld door Afdeling openbaar domein in
samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aanpassingen Koningin Astridlaan : aanleg voetpaden voor
bijkomende parkeerplaatsen en aanleg verhoogde bushaltes” aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Houwelyckx Wegenbouw NV,
Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Overheidsopdrachten. Onderhoud asfalt en voetpaden 2018. Verwijzing van
bestek 2018-OO-OD-329 en wijze van gunnen naar gemeenteraad voor
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-OD-329 inzake de
opdracht “Onderhoud asfalt en voetpaden 2018”.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Overheidsopdrachten. Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen. Verwijzing van
bestek 2018-OO-OD-351 en wijze van gunnen naar gemeenteraad voor
goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Openbare procedure, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-OD-351 inzake de opdracht
“Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen”.
Artikel 2
Het college besluit om de aanbesteding af te wachten en bij effectieve budgetoverschrijding
slechts een gedeeltelijke gunning te doen, waarbij bv. Rietstraat – Geerdegemstraat niet zal
worden gegund, dan wel (bij grotere overschrijding) een volledig perceel niet wordt gegund,
zodat binnen de voorziene budgetten gebleven wordt.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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