STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 17 februari 2017

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Sint-Pieter 29 februari
2016, 26 september 2016 en 5 december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraden van de kerkfabriek Sint-Pieter van 29
februari 2016, 26 september 2016 en 5 december 2016.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 20
januari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van 20
januari 2017.

Sport. Vastlegging budgetten sportanimatie Krokusvakantie 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vastlegging van de budgetten voor de sportanimatie tijdens de
Krokusvakantie 2017.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de Herfst- en Kerstvakantie 2016, en
Krokusvakantie 2017 van start gingen op 1 oktober 2016. Aan de hand van het aantal
inschrijvingen worden de budgetten voor deze vakanties vastgelegd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2017/6130280/70/0740/02

bedrag

Dienst sport

Betaling ijshockey en
kunstschaatsen

Cold Play

€900

Betaling acrobatisch
paaldansen

PoleXplosion

€150

Betaling omnisportdans

Dance@Beat

€100

Betaling inkom
zwembad

AGB SAM

€3250

RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
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leverancier

Voorschot algemene
onkosten

€200

RN 2017001952
2017/6130370/70/0740/02

omschrijving

1

2017/7001045/70/0740/02

€5600

Geraamde inkomsten

Dienst sport

RN 2017001933

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar domein. Plaatsen van
nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Cederstraat:
Graaf-en/of montagewerken: 1. Paddestoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (inclusief alle netwerkelementen + montage) 2. Niet-monoliete
bestrating - T ICS 17036
 Spuibeekstraat:
Graaf-en/of montagewerken: 2. Straatkast-SKA SKKO (kolom) – 2. Verplaatsen (<4m) van
bestaande kolomkast – 1. Volle grond T – ICS 17035
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg tav Kim Aerts, Liersesteenweg 4 te 2800
Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Landweg:
Plaatsen ondergrondse kabel – T 17042
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 D. Boucherystraat:
WB: BUIS HDPE DN50 RODE STREEP VR GLASVEZEL=91m. – E 17039
 Liersesteenweg-Eikestraat:
MS: KABEL BAXECWB 8,7/15 KV 3X(1X150) = 101m – E 17040
 Zandpoortvest:
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 91m – E 17041
 Leuvensesteenweg:
Koppelput voor uitlussen KC – E 17043
Artikel 4
Het college geeft toelating aan PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Brede Driesstraat, Schoorstraat, Kouter, Dorpstraat, Stuivenbergvaart:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17038
 Antoon Spinoystraat:
Aanpassingswerken aan het drinkwaternet – P 17037.

Interne Dienstverlening en Protocol. Goedkeuring ontvangst van Europe for
You op het stadhuis op dinsdag 21 maart 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist in te gaan op de vraag van Ursulinen Mechelen om een 50-tal studenten en
leraren van Europe for You te ontvangen op dinsdag 21 maart 2017 om 11u30 in de
Kolommenzaal ter gelegenheid van de slotconferentie van Europe for You.
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Artikel 2
Het college vaardigt Marc Hendrickx, schepen, af om de groep te ontvangen en een korte
toespraak te houden.

Onderwijsondersteuning. Goedkeuring advies beoordelingscommissie
onderwijsflankerende projecten, inzake de projectoproep
projectenfonds niet-leerplichtonderwijs van 15 januari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het advies van de beoordelingscommissie
onderwijsflankerende projecten, inzake de projectoproep projectenfonds nietleerplichtonderwijs van 15 januari 2017.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel
Budgetsleutel
2017/6490120/30/0880/01
nummer raming 2017140698

LEVERANCIER
Thomas More Mechelen
Antwerpen vzw/
Reanimatie kinderspel –
kids save lives

OMSCHRIJVING
Uitbetaling 1ste
schijf subsidie

Budgetsleutel
2017/6490120/30/0880/01
nummer raming 2017140698

Thomas More Mechelen
Antwerpen vzw/
Experimenteer in je job
van je toekomst

Uitbetaling 1ste
schijf subsidie

Budgetsleutel
2017/6490120/30/0880/01
nummer raming 2017140698
Budgetsleutel
2017/6490120/30/0880/01
nummer raming 2017140698
Budgetsleutel
2017/6490120/30/0880/01
nummer raming 2017140698
Budgetsleutel
2017/6490120/30/0880/01
nummer raming 2017140698

ste

Thomas More Mechelen
Antwerpen vzw/
Explore, learn, perform …
and escape the virus!
Thomas More Mechelen
Antwerpen vzw/
Impulsdag: hoe ver gaat
onze zorg?

Uitbetaling 1
schijf subsidie

Thomas More Mechelen
Antwerpen vzw/
Kleuterlabo: proeven van
en in onderwijs

Uitbetaling 1ste
schijf subsidie

Thomas More Mechelen
Antwerpen vzw/
Onder-weg van thuis
naar school: een
cartografie van Mechelen
als onderwijsstad

ste

Uitbetaling 1ste
schijf subsidie

BEDRAG

280 €

700 €

420 €

420 €

630 €

Uitbetaling 1
schijf subsidie

700 €

Toezicht Financiën. Vzw Brouwgebouw Lamot. Verwijzen begroting 2017
voor advisering naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering begroting 2017 vzw Brouwgebouw Lamot.

Toezicht Financiën. Vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M). Betaalbaarstelling
saldo exploitatietoelage 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om het saldo van de exploitatietoelage van 10.000,00 euro betaalbaar te
stellen aan VZW Jongerenwerk Mechelen (J@M).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2016141086

Budgetsleutel
6490171/70/0750/03

Begunstigde
Vzw Jongerenwerk Mechelen

bedrag
10.000,00

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Internationale skeelerwedstrijd 12
tot en met 14 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Fratelli Team Mechelen vzw voor de organisatie van internationale skeelerwedstrijd op de piste
in de Leliestraat van 12 t.e.m. 14 mei 2017, 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
 weide naast personeelsparking moet in dezelfde staat hersteld worden als gekregen
 alle afval moet in de juiste zakken op een centraal punt (afgesproken met beheerder)
verzameld worden, deze zouden maandag moeten opgehaald worden door de
uitvoeringsdiensten
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,…).
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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 toelating te geven tot
overnachting op volgende locaties:
 De parking langs Geerdegemvaart tussen de Leliestraat en de 11-Novemberstraat als
parking voor mobilhomes vanaf vrijdag 12 mei 2017 vanaf 8u tot 14 mei 2017 24u
 De weide naast de personeelsparking van het zwembad voor het plaatsen van tenten, voor
zowel de hulpdiensten als de renners en mobilhomes vanaf donderdag 11 mei 2017 tot 14
mei 2017 24u.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

12 mei
2017 8u
tot 14 mei
2017 24u

Parkeervrij maken van
 de parking naast het
zwembad
 de parkeerplaatsen
gelegen in het verlengde
van de toegang tot de
skeelerpiste (tegen het
hoekhuis in de Leliestraat)
 de parking langs
Geerdegemvaart tussen
de Leliestraat en de 11Novemberstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Vrijdag 12
mei 2017
15u tot 14
mei 2017
18u

4 parkeerplaatsen
dienen vrij gehouden te
owrden voor het
werkende personeel

Verkeersvrij maken van het
gedeelte van de 11Novemberstraat tussen de
Goudbloemstraat en de
Geerdegemvaart

Artikel 5
Het college geeft toelating voor het gebruik van een omroepsysteem en het afspelen van
achtergrondmuziek (max. 85 dB(A) op volgende momenten:
 12 mei 2017 van 15u tot 21u
 13 mei 2017 van 8u30 tot 20u
 14 mei 2017 van 8u30 tot 20u

Monumentenzorg. De Grote Zalm. Goedkeuring inhuldiging voltooiing
werken 'In Den Grooten Zalm en Den Kleinen Zalm' op dinsdag 21
maart 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de plechtige inhuldiging van ‘In Den Grooten Zalm en Den
Kleinen Zalm’ op dinsdag 21 maart 2017 om 20 uur, goed en vaardigt schepen G. Geypen af
voor de verwelkoming en de toelichting over het verloop van de restauratie.
Artikel 2
Het college beslist om de aanwezigen een receptie aan te bieden, die verzorgd wordt door de
dienst interne dienstverlening en protocol.

Strategie en Ontwikkeling. Jury label kindvriendelijke steden en gemeenten:
Mechelen gaststad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt goed dat Mechelen als gaststad zal optreden tijdens het jurymoment voor het
label kindvriendelijke steden en gemeenten op 29 maart 2017.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met volgende afvaardiging, voor het jurymoment op 29 maart 2017:
schepen Greet Geypen, departementshoofd sociale dienst Mathias Vaes, adviseur strategie en
ontwikkeling Myriam Colle, stafmedewerker Mechelen Kinderstad Karen Claes en diensthoofd
jeugd Herman Beyens.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen Koen Anciaux voor het netwerkmoment/receptie op 29 maart
2017 om 16u in de Keldermanszaal.

Vastgoedbeleid. Glasbol Liersesteenweg/Maasstraat. Overeenkomst "gratis
en precair gebruik" van een perceeltje grond gelegen langsheen de
Liersesteenweg voor het plaatsen van een glasbol verwijzen naar
gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst “gratis en precair gebruik” door nv Aquafin aan de stad van
een perceeltje grond gelegen langsheen de Liersesteenweg te Mechelen voor het plaatsen
van een glasbol.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om deze overeenkomst te ondertekenen namens de stad Mechelen.

Jeugd. Diversiteit in het jeugdwerk. Goedkeuring aanvraag van een subsidie
voor een project 'bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk' bij
Afdeling Jeugd Vlaanderen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de projectoproep ‘Jeugdwerk in de Stad’ en gaat akkoord om een
subsidieaanvraag in te dienen met het project ‘Kleur in het Jeugdwerk’.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat de subsidieaanvraag wordt ingediend door vzw J@M en dat een
stuurgroep het verdere project zal uitwerken en mee begeleiden. Hierin zijn vertegenwoordigd:
 Departementshoofd Samenleven
 J@M vzw evap
 Jeugddienst
 Stafmedewerker Strategie en Ontwikkeling
 Stafmedewerker Mechelen Kinderstad
 Vertegenwoordigers van jeugdbewegingen
 De nieuw aan te werven projectmedewerker ‘Kleur in het Jeugdwerk’
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan Jeugddienst om de subsidieaanvraag via mail ten laatste op 1
maart 2017 in te dienen.

Milieu en Landbouw. Omgevingsvergunning. Verwijzen naar gemeenteraad
voor aanwijzing als omgevingsambtenaren.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanwijzing van Kim Delien en Katrien De Winne als bijkomende gemeentelijke
omgevingsambtenaren (GOA’s), in het kader van de invoering van de
omgevingsvergunning, ter vervanging van stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning.

Mondiaal Beleid. Toestemming aan Broederlijk Delen voor de organisatie van
een infoavond en gratis gebruik van de Keldermanszaal op 16 maart
2017 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan Broederlijk Delen om op donderdag 16 maart 2017 om 20
uur een infoavond te organiseren over hun project in Burkina Faso en besluit hiervoor de
Keldermanszaal gratis ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college besluit om Marina De Bie, schepen, af te vaardigen om aanwezig te zijn om een
woordje te doen op 16 maart 2017.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
dienstverlening en
protocol
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datum
16 maart
2017

opdracht
-Ter beschikking stellen
van de Keldermanszaal
van 19 tot 22.30u

opmerking
Er zullen maximum 100
personen aanwezig zijn.

7

-Ter beschikking stellen
van vier hoge sta tafels
- Ter beschikking stellen
van 100 stoelen

Broederlijk Delen zorgt
voor het schenken van de
dranken.

- Ter beschikking stellen
van audiovisueel
materiaal zoals, scherm,
beamer, microfoon.
Marketing en
communicatie

Eind februari
2017

Bekendmaking van deze
activiteit via
verschillende kanalen.

De inhoud voor deze
communicatie wordt door
de consulent aangeleverd.

Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. Vlaams Instituut Logistiek (VIL). Project
'autonome logistieke elektrische eenheden voor steden' (ALEES).
Goedkeuring van ondertekening contract.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat de stad Mechelen zich ertoe verbindt het project uit te voeren
zoals aangegeven in het Reglement Gebruikerscommissie.
Artikel 2
Het college geeft machtiging aan de burgemeester en de stadssecretaris om het Reglement
Gebruikerscommissie te ondertekenen.

P&P - Mobiliteit. Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Beslissing deelname aan
project en goedkeuren actiepunten gedeelde mobiliteit.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de overeenkomst (engagementsverklaring) voor het project
‘Green Deal Gedeelde Mobiliteit’ te tekenen.
De volgende acties worden hierbij opgenomen:
 1. Stad Mechelen werkt in 2017 een beleidsnota Gedeelde Mobiliteit uit.
 2. Stad Mechelen zet een communicatie- en promotiecampagne op waar algemene
projectinformatie alsook het huidig en nieuw beleid in worden opgenomen.
 3. Stad Mechelen deelt kennis en ervaring met projectpartners via de deelname aan de
thematische werkgroepen.
 4. Stad Mechelen engageert zich om nieuwe vormen van (gedeelde) mobiliteit te
onderzoeken als Living Lab. De focus ligt op buurt- en wijkgerichte gedeelde mobiliteit om zo bij
te dragen tot de sociale cohesie en het participatief gevoel bij de inwoners aan te wakkeren.







5. Stad Mechelen handhaaft het voorschrift om één of meerdere autodeelplaatsen bij
nieuwbouwwijken en verkavelingen te voorzien van zekere omvang (min. 20
wooneenheden).
6. Stad Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een mobiliteitspunt te organiseren binnen
haar gebied waar deelauto’s, deelfietsen en carpoolparkings worden aangeboden.
7. Stad Mechelen zet verder in op Cambio-autodelen en blijft het autodelen in de rand te
organiseren, de dienstwagen van de stad aanbieden in het Cambio-systeem,
parkeerkaarten voorzien voor de Cambio-wagens en voorbehouden parkeerplaatsen
aanbieden voor de Cambio-wagens.
8. Stad Mechelen zet verder in op particulier autodelen en blijft een voorbehouden
parkeerplaats organiseren als voldaan wordt aan de voorwaarden.
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9. Stad Mechelen laat autodeel-organisaties toe gratis gebruik te maken van vergaderzalen
om infomomenten te organiseren.
10. Stad Mechelen blijft bedrijven en handelaars aanmoedigen om initiatieven rond
autodelen, carpoolen en fietsdelen op te zetten.
11. Stad Mechelen spant zich in om gedeelde mobiliteit bij kansarmen en minder mobielen
te promoten en te introduceren.

Artikel 2
Het college vaardigt Marina De Bie, schepen, af om de overeenkomst te ondertekenen en het
persmoment bij te wonen op 27/03/2017. Het tijdstip en de locatie zal nog bezorgd worden
aan het kabinet van schepen De Bie en de afdeling Bestuurlijk Beheer.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
P&P - Mobiliteit

Marketing &
Communicatie
Strategie &
Ontwikkeling

Opdracht
Coördinatie project:
- opvolgen ondertekening (deadline informatie
overmaken 24/02/17)
- vertegenwoordiging op thematische werkgroepen
- actieplan uitvoeren & relevante stadsdiensten en
externe partijen betrekken
Beleidsplan
- uitwerking beleidsplan (lente 2017)
Communicatieplan opstellen & uitvoeren; n.a.v.
- de ondertekening overeenkomst (persbericht)
- goedkeuring beleidsnota
- start specifieke acties
Blijvend zoeken naar mogelijke subsidie-kanalen en
projecten om Living Labs rond gedeelde mobiliteit te
implementeren in Mechelen. Hierbij zo vaak mogelijk de
koppeling maken met Slimme Stad.

Opmerking

i.s.m. Mobiliteit

i.s.m. Mobiliteit

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 11 januari 2017
en 01 februari 2017 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep Mobiliteit van 11 januari en 01
februari 2017.
Artikel 2
Het college beslist:
 1. Bonheidensteenweg: andere oplossing zoeken voor de bezwaarlijke inplanting
voorrangsbordje
 2. De Langhestraat: plaatsen paaltje
 3. Boerenkrijgstraat: verwijderen parkeervakken
 4. Battelsesteenweg: zebrapaden doortrekken
 5. Zandpoortvest: geen actie te ondernemen
 6. Egide Walschaertstraat: snelheid verlagen naar 50km/h, plaatsen borden en schilderen
zebrapad
 7. Doelstraat/Voetbalstraat: geen actie te ondernemen
 8. Milsenstraat: rioolputje te herstellen
 9. Nekkerspoel: plaatsen bord B15f en paaltjes W&Z jaagpad
 10. Grote Nieuwedijkstraat: geen actie te ondernemen
 11. Schrijnstraat: geen actie te ondernemen
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12. Voetbalstraat: geen actie te ondernemen
13. Pareipoelstraat: indien overdreven snelheid een probleem is, dient een oplossing
gezocht te worden en dienen maatregelen uitgewerkt te worden (een loutere opmerking
'geen budget' is geen afdoende motivatie)
14. Onze-Lieve-Vrouwestraat: rechtse boomvak verzetten naar plek waar kerstboom stond
(zie foto)
15. Blokstraat: parkeervakken in te richten
16. Zakstraat: geen actie te ondernemen
17. Baarbeekstraat: geen actie te ondernemen
18. Molen(beek)straat: bijplaatsen van veertien B15 borden en vier B1 borden
19. Hombekerkouter: geen actie te ondernemen
20. Faid’Herbestraat: geen actie te ondernemen
21. Liersesteenweg: geen actie te ondernemen
22. Kleine heide: plaatsen borden C21 en C31b
23. Lakenmakersstraat: geen actie te ondernemen
24. Kerkenbos: knippen van de route na werf Infrabel
25. Varenbosstraat: geen actie te ondernemen
26. Korte Maagdenstraat: het college erkent de problematiek en geeft opdracht om een
oplossing uit te werken
27. Brouwerijstraat: geen actie te ondernemen
28. Battelsesteenweg: extra zebrapad schilderen
29. Schuttersvest: voorlopig nog geen schilderwerken (markeringen) uitvoeren, zolang de
werken in de buurt (Speecqvest) niet beëindigd zijn
30. Vismarkt: geen actie te ondernemen
31. Frederik de Merodestraat: de twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap
behouden + 1 extra plaats in de Varkensstraat
32. Frederik de Merodestraat: extra voorsignalisatie autoluw in F. De Merodestraat, Biest,
Keizerstraat en Zakstraat.
33. Auwegemvaart: Plaatsen E9e borden
34. Oude Baan-Walem: voetpadparkeren formaliseren met aanduidingen, waarbij uiteraard
de poort dient vrijgehouden te worden
35. Geerdegem-Schonenberg: geen actie te ondernemen
36. Conventstraat: geen actie te ondernemen
37. Drabstraat: geen actie te ondernemen
38. Grote Markt: helling afschuinen rechte rand, plaatsen paaltjes, inrichten nieuwe
taxistandplaatsen en omvormen bestaande plaatsen op Ijzernleen naar
gehandicaptenplaatsen
39. Lakenmakersplein: aanbrengen markeringen en extra bord. Los van deze maatregelen
ook contact nemen met Speelgoedmuseum, opdat ze hun bezoekers wijzen op speciale
situatie op parking NMBS (betalend parkeren)
40. Kraanstraat: test ter plaatse
41. Dijle: test ter plaatse
42. Brouwerijstraat Heffen: geen actie te ondernemen
43. Maurits Sabbestraat: snelheidsmetingen plus herschilderen zebrastrepen
44. Zemstbaan: fietsstroken herschilderen na werf
45. Ziekenbeemdenstraat: geen actie te ondernemen
46. Slachthuislaan: plaatsen E9b borden en dwarse parkeervakken aanbrengen
47. Arkkadeplein: schilderen fietsoversteek, herplaatsen bloembakken en plaatsen bordje.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Verwijderen parkeervakken en signalisatie
Boerenkrijgstraat

Verkeerssignalisatie

Doortrekken diverse zebrapaden
Battelsesteenweg + schilderen extra
zebrapad

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden 50km/h en schilderen
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zebrapad Egide Walschaertstraat
Verkeerssignalisatie

Plaatsen bord B15f Grote
Nieuwedijkstraat/St-Rumoldusstraat

Verkeerssignalisatie

Inrichten parkeervakken en signalisatie
Blokstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen van veertien B15 borden en vier
B1 borden in de Molen(beek)straat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden C21 en C31b in Kleine
Heide

Verkeerssignalisatie

Plaatsen E9e borden Auwegemvaart

Verkeerssignalisatie

Inrichten gehandicaptenplaats
Varkensstraat belijning en signalisatie

Verkeerssignalisatie

Inrichten parkeerzone Auwegemvaart
(borden)

Verkeerssignalisatie

Plaatsen extra voorsignalisatie autoluw in
F. De Merodestraat, Biest, Keizerstraat en
Zakstraat.

Verkeerssignalisatie

Inrichten taxistandplaatsen Grote Markt
aan postgebouw

Verkeerssignalisatie

Verwijderen en vervangen
taxistandplaatsen Ijzerenleen door
gehandicaptenplaatsen

Verkeerssignalisatie

Plaatsen extra bord Lakenmakersplein en
markeringen per parkeervak.

Verkeerssignalisatie

Herschilderen fietsstroken Zemstbaan na
werf

Verkeerssignalisatie

Plaatsen E9b borden en dwarse
parkeervakken schilderen Slachthuislaan

Verkeerssignalisatie

Schilderen fietsoversteek en plaatsen
bordje Arkkade

Team Onderhoud
Openbaar Domein

Plaatsen paaltje De
Langhestraat/Adegemstraat
Herstellen rioolputje Milsenstraat

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

In Onze-Lieve-Vrouwestraat rechtse
boomvak verzetten naar plek waar
kerstboom stond

Team Onderhoud
Openbaar Domein

Afschuinen rechte rand Grote Markt en
plaatsen paaltjes

Team Onderhoud
Openbaar Domein

Herplaatsen bloembakken Arkkade

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie

datum

Opdracht

opmerking

Uitvoeren tellingen/metingen Maurits
Sabbestraat

Artikel 5
Het college beslist in de Oude Baan te Walem het voetpadparkeren te formaliseren met
aanduidingen, waarbij de poort dient vrijgehouden te worden (zie artikel 2).
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Artikel 6
Het college geeft volgende bijkomende opdracht aan het team Onderhoud Openbaar Domein:
 Gemeentestraat - Hombeek: paaltjes herplaatsen (dichter bij elkaar) aan één kant vlak bij
het beëindigen van de gele streep, als mogelijke oplossing voor de problematiek van de
uitrit parking. (cfr. collegebesluit 9 december 2016 – punt 59: Gemeentestraat - oplossing
uitwerken voor foutparkeren met plaatsing van een paaltje)

Economie. Goedkeuring gewijzigd jaarprogramma Mechelen Winkelstad
2017 & bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorgestelde jaarprogramma van het Business Improvement
District (BID) / Mechelen MeeMaken.
Artikel 2
Het college staat afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe voor:
 Wintersolden: 8/1/2017 t.e.m. 14/1/2017
 Warm Welkom Weekend: 26/3/2017 t.e.m. 1/4/2017
 Braderie: 28/5/2017 t.e.m. 3/6/2017
 Zomersolden: 2/7/2017 t.e.m. 8/7/2017
 Braderie: 10/9/2017 t.e.m. 16/9/2017
 Warm Welkom Weekend: 15/10/2017 tot 21/10/2017
 Eindejaar: 17/12/2017 t.e.m. 06/1/2018
Artikel 3
Het college staat een afwijking op de wet openingsuren toe voor:
 Avondshopping (Black Friday): 24/11/2017

Economie. Goedkeuring bijkomende afwijking op de wekelijkse rustdag op
zondag 19 maart 2017 voor Oxfam – handelaars extra muros.
Besluit:
Artikel 1
Het college staat bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe voor:
 Handelaars intra muros op volgende data:



Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
WarmWelkomWeekend
Braderie
Zomersolden
Braderie
Warm Welkom Weekend
Eindejaarsperiode

08/01/2017
26/03/2017
28/05/2017
02/07/2017
10/09/2017
15/10/2017
17/12/2017
24/12/2017

Cumulatief aantal
Week van
dagen
1
08/01 tem 14/01
2
26/03 tem 01/04
3
28/05 tem 03/06
4
02/07 tem 08/07
5
10/09 tem 16/09
6
15/10 tot 21/10
9
17/12/2017 tem
06/1/2018

Handelaars extra muros op volgende data:
Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden

08/01/2017
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Cumulatief
aantal dagen

Week van
08/01 tem 14/01
12

Zomersolden
Eindejaarsperiode
Oxfam

02/07/2017
17/12/2017
24/12/2017
19/03/2017

02/07 tem 08/07
17/12 tem 06/01
(2018)
19/03 tem 25/03

Wijk- en Dorpszaken. Goedkeuring paasactiviteit op speelplein Vennekant op
zondagnamiddag 9 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij de toelating wordt
verleend om een paasactiviteit op het speelplein Vennekant (Berkenhof) te mogen
organiseren op zondagnamiddag 9 april 2017 van 14u tot 17u.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van de paasactiviteit op zondagnamiddag 9 april 2017 goed
mits naleving van volgende voorwaarden:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement
 algemene voorschriften met betrekking tot (brand) veiligheid bij het opstellen van tenten
 algemene bestuurlijke politieverordening
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

OPDRACHT
Leveren van volgend materiaal
op het speelplein Berkenhof
- 4 lange tafels
- 10 kleine tafels
- 20 stoelen
- 6 staantafels
- 1 kofferfrigo
- 3 verlengdraden van 20m en
2 contactdozen
Plaatsen van 1 tent nl. van 6m
op 3m

DATUM UITVOERING
Tegen ten laatste vrijdag
7 april 2017

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker

Cultuurcentrum. Beheer zalen. Goedkeuring gebruiksreglement AGB MAC
voor terbeschikkingstelling van zalen Cultuurcentrum en
Stadsschouwburg met verplichte afname van dranken. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met het ‘gebruiksreglement AGB MAC voor
terbeschikkingstelling van zalen met verplichte afname van dranken’.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘Gebruiksreglement AGB MAC voor terbeschikkingstelling van zalen met
verplichte afname van dranken’.
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Kunstonderwijs. Beiaardschool. Afwijking van het reglement
Beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren.
Besluit:
Artikel 1
Conform artikel 9 van het reglement Beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren staat het
college de onderstaande uitzonderingen toe op de maximumduur van de bespelingen:
 1. Masterclass:
- 13 maart 2017: van 10.30-11.30, van 12.00-13.00, van 14.30-15.30 en van 16.0017.00
- 14 maart 2017: van 10.00-11.00 en van 11.30-12.30
 2. Beiaarddag:
- 27 april 2017: van 11.30-12.30: marktbespeling en van 13.30-15.00: concert

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. 't Ile Malines. Opening seizoen
2017 - 7 tot 9 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies s-bvba voor de organisatie van Opening Seizoen 2017 op de Keerdoktip –
Rode Kruisplein 12 van 7 t.e.m. 9 april 2017 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
 Openingsuren:
Vrijdag 7 april 2017 van 17u tot 24u
Zaterdag 8 april 2017 van 12u tot 24u
Zondag 9 april 2017 van 12u tot 22u
 Maximale geluidsnorm is 85 dB(A).
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op 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.
Collegebeslissingen website
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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 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 legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
400 personen.
 de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
 de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. 'T Ile Malines. Walpurgisnacht 30
april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies s-bvba voor de organisatie van Walpurgisnacht op het Keerdoktip – Rode
Kruisplein 12 op 30 april 2017 van 17u 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).
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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
Maximale geluidsnorm is 85 dB(A).

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating voor het laten optreden van vuurartiesten, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 rond de artiesten die werken met vuur dient een perimeter te worden ingesteld voor het
publiek
Artikel 4
Het college legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
400 personen.
 de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
 de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Fietsmarathon KOTK Basisschool De
Zonnebergen 28 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
basisschool De Zonnebergen voor de organisatie van een fietsmarathon t.v.v. Kom Op Tegen
Collegebeslissingen website
17 februari 2017

16

Kanker in en rondom de school op 28 april 2017 van 8u45 tot 15u, 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 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 groepen kinderen (elk uur vertrekt een nieuwe groep aan de school vanuit de Albert de
Taeyestraat) dienen aan de kop en de staart van de groep begeleid te worden door
voldoende leraars/ouders zodat de fietsers bij mekaar kunnen gehouden worden tijdens het
fietsevent. De seingevers aan de verschillende kruispunten zullen het verkeer ophouden
wanneer de groep met kinderen in aantocht is.
 Bewoners die naar hun woningen/garages wensen te rijden zullen dit kunnen doen nadat
de seingevers hiervoor de toelating hebben gegeven. Het parcours zal, voor de duur van
het fietsevent, éénrichting gemaakt worden door het aanbrengen van gepaste
verkeerssignalisatie.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

28 april
2017 van
9u tot
12u en
van 13u
tot 15u

Verkeersvrij maken van
volgende straten:

28 april
2017 9u
tot 12u
en 13u
tot 15u

Verkeerssignalisatie
aanbrengen waardoor
wordt aangegeven dat het
parcours gedurende het
evenement
éénrichtingsverkeer wordt

Pastorijstraat,
Korenkorfstraat,
Besterveld en
Kloosterstraat

opmerking
Bord en nadar plaatse op
volgende locaties:
•
Lakenraamstraat op
hoek met Koning
Albertstraat
•
Muskensstraat op
hoek met Koning
Albertstraat
•
Kerkhofstraat op
hoek met Koning
Alberstraat
•
Pastorijstraat op
hoek met Lange
Zandstraat

Artikel 3
Het college legt de organisator op om op volgende plaatsen een seingever te voorzien:
 A.de Taeyestraat - Noordveld
 Lakenraamstraat - Pastorijstraat
 Muskenstraat - Pastorijstraat
 Kerhofstraat - Pastorijstraat - Korenkorfstraat
 Korenkorfstraat - Besterveld
 Besterveld – Kloosterstraat
 Besterveld – Rozendaal
De seingevers moeten tenminste 18 jaar oud zijn en dragen om de linkerarm een band met
horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord
"signaalgever". Om het verkeer stil te leggen moeten zij gebruik maken van een schijf waarop
het verkeersbord C3 op beide zijden is afgebeeld.
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Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Voorzien van 2
wijkinspecteurs tijdens het
fietsevenement

28 april 2017

om het fietsevent van de school te
begeleiden en te beveiligen.

Openbaar Domein. Gunning herstellingswerken ten gevolge van schade aan
brugje over Sint Anna-beek.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de offertes voor de opdracht “ herstelling zijkant en leuning brugje
over de Sint Annabeek”.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht aan de laagste regelmatige bieder, zijnde N.V.Wegeplant,
Puursesteenweg 397a te 2880 Bornem.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om een interne kredietaanpassing door te
voeren: een nieuwe raming langs uitgavenzijde op budgetsleutel 6150100/50/0200/02 en een
nieuwe raming langs ontvangstenzijde op budgetsleutel 7450060/50/0200/02.

Overheidsopdrachten. Inrichting jongerensite Douaneplein. Bestek nr. 2016OO-103 en gunningswijze open aanbesteding - 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 procedure van de open aanbesteding aan
de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2016-OO-103 inzake de
de opdracht “Inrichting jongerensite Douaneplein”.
Artikel 2
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. Deelname van de dienst
kinderopvang en de stedelijke kinderdagverblijven aan een
projectmatig wetenschappelijk onderzoek van de Karel de Grote
Hogeschool.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de dienst kinderopvang om positief te antwoorden op de vraag
van de Karel de Grote Hogeschool om in het kader van het projectidee voor Projectmatig
Wetenschappelijk Onderzoek over duurzaamheid en duurzaam opvoeden in de kinderopvang een partnerschap aan te gaan met de dienst kinderopvang en de stedelijke
kinderdagverblijven.
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Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Politieverordening op het wegverkeer
n.a.v. de voetbalwedstrijd YRKV Mechelen - RSC Anderlecht dd. 4
maart 2017 om 20.00 uur en kennisname politieverordening
uitgevaardigd door de burgemeester op 13 februari 2017 tot instelling
van een restrictieperimeter.
Besluit:
Artikel 1
Artikel 1: omschrijving
Het college stelt de politieverordening op het wegverkeer vast naar aanleiding van de wedstrijd
YR KV Mechelen – RSC Anderlecht op datum van 4 maart 2017 om 20.00 uur, een wedstrijd
met verhoogd risico. Ingevolge deze wedstrijd, die plaats vindt te Mechelen, Kleine
Nieuwedijkstraat 53, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing:
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
De Kleine Nieuwedijkstraat tussen Caputsteenstraat en Berendansstraat wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met
uitzondering van fietsers, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 en M2.
Artikel 2.2:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd
tweerichtingsverkeer ingesteld.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden F19 en C1 en het
plaatsen van verplaatsbare verkeersborden A39.
Artikel 2.3:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade, ter hoogte van de
wegversmalling, wordt twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd de voorrangsregeling ingesteld waarbij de bestuurders komende
uit de richting Grote Nieuwedijkstraat voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die uit de
tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2.4:
De Berendansstraat en Kalkovenstraat worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd
tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van bewoners, voor alle
bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
bewoners”.
Artikel 2.5:
De rijbaanversmalling gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat tussen huisnummer 317 en het
kruispunt met de Boerenkrijgstraat wordt verwijderd vanaf twee uur voorafgaand aan de
wedstrijd en wordt teruggeplaatst na aanvang van de wedstrijd door het afdekken van de
verkeersborden B19, B21 en A7a alsook het verwijderen van de groen-witkleurige paaltjes.
Artikel 2.6:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer,
verboden in beide richtingen:
- De Kerkhoflei tussen het kruispunt met de Liersesteenweg en het kruispunt met de
Vrouwvlietstraat
- De Ziekebeemdenstraat tussen het kruispunt met de Kadodderstraat en het kruispunt
met de Kalkovenstraat.
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Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.7:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen:
- De Ziekebeemdenstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat en Kalkovenstraat
- De Kerkhoflei tussen Vrouwvlietstraat en Ziekebeemdenstraat
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.8:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot de daarop
volgende dag om 12.00 uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende
straten:
 Kerkhoflei;
 Ziekebeemdenstraat;
 Kleine Nieuwedijkstraat tussen Berendansstraat en Caputsteenstraat.
Artikel 2.9:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot middernacht,
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende straten:
 Kadodderstraat (onpare zijde);
 Kalkovenstraat (de volledige straat uitgezonderd de voorziene parkeervakken);
 Berendansstraat (aan de onpare zijde).
Artikel 2.10:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens tussen 10.00 uur en de daarop volgende dag om 12.00
uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in Kleine Nieuwedijkstraat tussen
huisnummer 46 en 60.
Artikel 2.11:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het huisnummer 317 tot en met huisnummer 309.
Artikel 2.12:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat in de rijrichting van Nekkerspoel en
dit vanaf het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat tot aan huisnummer 301.
Artikel 3:
De toegang tot het gedeelte begrepen tussen de kruispunten Ziekebeemdenstraat – Kleine
Nieuwedijkstraat, Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat wordt
op 4 maart 2017 van twee uur voorafgaand aan de wedstrijd tot twee uur na het einde van de
wedstrijd enkel verleend aan de personen en voertuigen die er toegelaten worden door de
ordedienst.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op de artikelen van deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien
in 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.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de politieverordening uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester op 13 februari 2017, tot instelling van een restrictieperimeter tijdens de
voetbalwedstrijd YR KV Mechelen – RSC Anderlecht op datum van 4 maart 2017 om 20.00 uur
en van het feit dat deze politieverordening geagendeerd werd op de gemeenteraad van 21
februari 2017 (agendapunt 4).
Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de Burgemeester aan de Lokale Politie om de
registraties, die gebeuren door de ANPR-camera’s in de Caputsteenstraat en in de Kleine
Nieuwedijkstraat ter gelegenheid van de voormelde thuiswedstrijden, vanaf 2 uren voor tot 2
uren na de wedstrijden, niet te weerhouden met het oog op verbalisering.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan het team verkeerssignalisatie om de nodige signalisatie uit te
zetten ter gelegenheid van deze voetbalwedstrijd op 4 maart 2017.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om op 4 maart 2017 de nodige herassen
en nadars te plaatsen op de kruispunten Ziekebeemdenstraat – Kerkhoflei en
Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en Ziekebeemdenstraat – Kleine Nieuwedijkstraat en
Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat en deze na de wedstrijd terug op te halen, alsook het weghalen
van bepaalde verkeersborden tijdens de wedstrijd, dit in samenspraak met de lokale politie.
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