STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 18 augustus 2017
Toezicht Financiën. Toezicht Financiën. VVV Mechelen. Verwijzen
jaarrekening 2016 voor aktename naar de gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 VVV Mechelen vzw.

Staf Financiën. IGEMO. Doorsturing naar gemeenteraad van jaarlijkse
verklaring in het kader van de btw-vrijstelling voor zelfstandige
groeperingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de ondertekening van de jaarlijkse verklaring van de stad Mechelen in het
kader van de btw-vrijstelling voor diensten door Igemo, zelfstandige groepering in
toepassing van artikel 44, § 2 van het BTW – wetboek.

Sport. Sportondersteuning. Erkenning als "erkende sportvereniging in
Mechelen" 2017 - reeks 3.
Besluit:
Artikel 1
Het college erkent volgende sportvereniging als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’. De
erkenning loopt tot 31 december 2017:

1

Naam sportvereniging

Motivering

Raja Mechelen

Dossier in orde

P&P - Stadsontwikkeling. Hombeek. Perceel grond langsheen de spoorlijn
53. Goedkeuring bezettingsovereenkomst. Doorverwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de overeenkomst “Toelating tot precaire bezetting van een goed van het
openbaar domein van Infrabel, gelegen te Hombeek, 5de afdeling, sectie A, perceel langsheen
de spoorlijn 53” principieel goed.
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Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toelating tot precaire bezetting van een goed van het openbaar domein van
Infrabel, gelegen te Hombeek, 5de afdeling, sectie A, perceel langsheen de spoorlijn 53.

Vastgoedbeleid. Kleine Nieuwedijkstraat 71. Goedkeuring
huurovereenkomst met Ionprojects. Doorverwijzen naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de huurovereenkomst tussen de Stad en
Ionprojects, Guido Gezellelaan 65 te Mechelen voor de kantoorruimte gelegen Kleine
Nieuwedijkstraat 71. De belangrijkste bepalingen van de huurovereenkomst zijn:
 Verhuring uitsluitend als kantoorruimte
 Verhuurprijs: € 1.500 per maand
 Duurtijd: 9 jaar
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring huurovereenkomst tussen de Stad en Ionproject, Guido Gezellelaan 65 te
Mechelen inzake de huur van de kantoorruimte Kleine Nieuwedijkstraat 71.
-

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Triple A Overheidsopdrachten:
“Ontwerp en productie mobiel pop-up center (duurzaam
voorbeeldhuis) om mensen aan te zetten om te renoveren”. Bestek
2017-STRO-240. Goedkeuring gunning en aktename stand van zaken
Triple A.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 9 augustus 2017,
opgesteld door dienst Duurzame ontwikkeling en energie in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten, in het kader van de opdracht “Ontwerp en productie mobiel pop-up
center (duurzaam voorbeeldhuis) om mensen aan te zetten om te renoveren” – bijzonder
bestek nr. 2017-STRO-240.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Ontwerp en productie mobiel pop-up center (duurzaam
voorbeeldhuis) om mensen aan te zetten om te renoveren” op basis van het verslag van
nazicht aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria)
bieder, zijnde Tailormate BVBA, Steenhoevestraat 8 te 2800 Mechelen.
Artikel 4
Het college neemt akte van de stand van zaken van het project Triple A.
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Mondiaal Beleid. M-Fair 2017. Goedkeuring organisatie 'Koorddansers uit
Schepenhuis' tijdens Uit zonder Uitlaat op 17 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de organisatie van ‘Koorddansers uit het schepenhuis’
tijdens Uit zonder Uitlaat op 17 september 2017, mits de officiële machtiging van Onroerend
Erfgoed Vlaanderen wordt verkregen.
Artikel 2
Het college machtigt schepen M. De Bie om de aanvraag voor het gebruik van het Schepenhuis
voor ‘Koorddansers uit het schepenhuis’ te ondertekenen voor de aanvraag van Onroerend
Erfgoed Vlaanderen.
Artikel 3
Het college besluit om de verantwoordelijkheid van deze organisatie volledig te leggen bij de
firma die het koorddansen onderneemt, namelijk ‘Lyapunov - stability in motion’ en geeft
opdracht aan de dienst Mondiaal Beleid om dit via een officiële verklaring te laten bevestigen.

Economie. Bloemenmarkt 2017. Goedkeuring datum bloemenverkoop
Stedelijke Begraafplaats.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de jaarlijkse bloemenverkoop aan de stedelijke begraafplaatsen goed van
25/10 tot en met 2/11/2017.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Team
verkeerssignalisatie

25/10 tem 1/11/2017
van 8.00 tot 18.30
uur & 2/11/2017 van
van 8.00 tot 16.30
uur

opdracht

opmerking

Parkeerplaatsen vrij houden:
 Kerkhoflei 107-140 tot
kruispunt
Ziekebeemdenstraat
 Parking aan hoofdingang
Ziekebeemdenstraat 4

Economie. Brussels Beer Challenge. Principiële goedkeuring hosting event.
Besluit:
Artikel 1
Het college verklaart zich principieel akkoord met de hosting in 2018 van de Brussels Beer
Challenge in Mechelen, mits het uitzoeken van de exacte kosten.

Sociale Tewerkstelling. Verwijzing naar de gemeenteraad van het voorstel
tot samenwerkingsovereenkomst met ConnAct vzw voor het project
Werkans.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad :
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met ConnAct vzw voor het project WerKans,
voor de periode 1.05.2017 tot 30.04.2018.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Willendriesstraat 26
augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Willendriesstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 26
augustus 2017 van 15u 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.
 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
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.
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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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

26/8/2017
van 14u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van
Willendriesstraat
van brug tot
overweg

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Willendriesstraat, dat doorgaat 26 augustus 2017, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Willendriesstraat, dat doorgaat 26 augustus
2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 26 augustus 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: WILLENDRIESSTRAAT
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, in het gedeelte tussen de
spoorwegbrug thv de Laurierlaan en de spoorwegovergang in de richting van Kerkenbos, op 26
augustus 2017, tussen 14u00 en 23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van
verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Emiel Engelsstraat 2
september 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Emiel Engelsstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 2
september 2017 van 14u tot 22u, 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
 De aanvragers dienen erover te waken dat interventies van hulpdiensten steeds kunnen
uitgevoerd worden. Obstakels dienen steeds verwijderd te kunnen worden zodat de
voertuigen kunnen passeren in de E. Engelsstraat.
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.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
18 augustus 2017

6

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

2/9/2017
van 12u
tot 24u

Parkeer en
verkeersvrij maken
van Emiel
Engelsstraat
(oneven zijde)

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 2 september 2017,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 2
september 2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 september
2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Emiel Engelsstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Baron Coppenslaan en het jaagpad
langs de Nete, op 2 september 2017 tussen 12u00 en 24u00, aan beide zijden van de rijbaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen het kruispunt met
de Baron Coppenslaan en het jaagpad langs de Nete, op 2 september 2017 tussen 12u00 en
24u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Dijkstraat 16 september
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Dijkstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 16 september
2017 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.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
18 augustus 2017

7











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.
Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

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

opmerking

16/9/2017
van 16u
tot 23u

Parkeervrij maken
van Dijkstraat ter
hoogte van
huisnummers 1 tot
18



16/9/2017
van 16u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van Dijkstraat van
huisnummer 1 tot
27 (begin van st.
Jan
Berchmansstraat)



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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest Dijkstraat dat doorgaat op 16 september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de organisatie van het straatfeest Dijkstraat dat doorgaat op 16 september 2017, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 16 september 2017 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Dijkstraat
Het parkeren is verboden tussen huisnummer 1 en 18 op 16 september 2017 tussen
16.00 en 23.00 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 tussen Geerdegemvaart en Sint-Jan-Berchmansstraat verboden voor alle
bestuurders in beide richtingen op 16 september 2017 tussen 16.00 en 23.00 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.

Overheidsopdrachten. ICT. Leveren, plaatsen en onderhoudscontract van
actieve componenten. Verwijzing bestek naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling wijze van gunnen inzake de opdracht “Leveren, plaatsen en
onderhoudscontract van actieve componenten” volgens de procedure van de Openbare
Procedure, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-00ICT-261.
Artikel 2
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Artikel 3
Het college neemt er akte van de volgende gunningscriteria werden opgenomen in het
bijzonder bestek 2017 - 00 - ICT - 261.
 1: Prijs: 50 punten
 2: Technische waarde: 25 punten
 3: Onderhoud en dienstverlening: 25 punten

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Hombeeksesteenweg 446.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Hombeeksesteenweg 446 en
die de aansluiting van een nieuwbouwwoning tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
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Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Beurtelingse voorrangsregeling
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 28/08/2017 tot 31/08/2017, toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Hombeeksesteenweg ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Belastingen en Inningen. Retributiereglement voor prestaties van de
stedelijke jeugddienst. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 5 september 2017 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het bestaande reglement voor prestaties van de stedelijke jeugddienst,
met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
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Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “voor prestaties van de stedelijke jeugddienst”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 5
september 2017. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door
de gemeenteraad.
GELUID
Set 1

Outdoor geluidspakket: versterker, mengpaneel, CD, radio, USB + maximaal 10 passieve
(hoorn)luidsprekers

huurprijs
20,00

Geschikt voor grotere buitenactiviteiten, sportevenementen
Set 2

DJ set actief 500: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 500 W

20,00

Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, etc. tot 100 man
Set 3

DJ set actief 600: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 600 W

20,00

Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, etc. tot 200 man
Set 4

DJ set actief 1.800: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 1.800 W

20,00

Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man
Set 5

DJ set actief 2.400: mengpaneel 6/9 kanalen, 2x CD, 2x USB + actieve luidsprekers 2.400 W

20,00

Beschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 500 man
Set 6

DJ set passief 400: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 400 W

20,00

Geschikt voor een fuif in het eigen lokaal, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 100 man
Set 7

Set 8

DJ set passief 600: versterker, mengpaneel, 2x CD, + passieve luidsprekers 600 W
Geschikt voor een fuif in een iets grotere ruimte, toespraak, mee te nemen op kamp, etc. tot 200
man
DJ set passief 700: versterker, mengpaneel 2X2 kanalen, 2 aparte CD spelers met USB + passieve
luidsprekers 700 W

20,00

20,00

Geschikt voor een grotere fuif, grote evenementen, etc. tot 400 man
Set 9

PA set: micro-mixer 12 kanalen met digitale effecten, meerdelige toonregeling + monitor lijnen
(bijhorend: 3x SM 58, 3x SM57, 3x DI box, 6x microstatieven + nodige kabels)

20,00

Geschikt voor optredens en kleinere concerten. OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ
set !!
Set 10

Kleine geluidsset met mixer voor 3 micro’s, USB, line extra + 2 kleine luidsprekers

10,00

Geschikt voor een toespraak in kleinere ruimte, straatmuzikant, etc.
Set 11

Krachtige en robuuste werfradio met USB en ingang voor MP3 of laptop

5,00

Draagbaar, geschikt om mee te nemen op kamp, etc.
Set 12

2 Micro's die op elke outdoor of DJ set kunnen aangesloten worden

3,00

OPGELET: alleen uit te lenen in combinatie met DJ set !!
Set 13

2 Draaitafels vinyl

6,00

Set 14

Megafoon

3,00

Set 15

4 Walkie talkies

6,00

Set 16

4 Walkie talkies

6,00
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Set 17

2 Podiummonitors
LICHT EN BEELD

6,00
huurprijs

Set 1

2X 4 LED PAR lampen op T-bar met statief met sturing en 2 lichteffecten

16,00

set 2

4 Klassieke PAR56 lampen (300W) op T-bar met statief

8,00

Set 3

Krachtige stroboscoop met controller

3,00

Set 4

Rookmachine met controller

3,00

Set 5

Blacklight LED 1,20 m lengte

3,00

Set 6

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

8,00

Set 7

6 Lichtbollen met stopcontact: zeer geschikt voor in tenten!

8,00

Set 8

Spiegelbol (diameter 40 cm) + 2 puntspots en motor

3,00

Set 9

Recht staand projectiescherm 2X2 m

5,00

Set 10

Beamer

15,00

Set 11

Overheadprojector

8,00

SPEL EN SPORT

huurprijs

Set 1

Reuze Vier op een rij

2,00

Set 2

Reuze Yenga

3,00

Set 3

Reuze Mikado

3,00

Set 4

Reuze Domino

3,00

Set 5

2 Reuze Voetbalringen (hoogte 1,20 m)

8,00

Set 6

Combinatie van 5 reuze spellen: Mikado, Parachute, Domino, Vier op een rij en Yenga

10,00

Set 7

Combinatie van 3 reuzeballen: 0,50 m / 0,80 m / 1m

3,00

Set 8

Hockey sticks: 2x15 stuks

3,00

Set 9

Hockey speelveld met 12 sticks. Je kan dit spel ook gebruiken als middencirkel en spelen met 6
ploegen

5,00

Set 10

Golf spel bestaande uit 10 bovengrondse holes, sticks en balletjes

5,00

Set 11

Combinatie van 7 volkssporten: gaaibolbaan / rekker trekker / tonspel / daddlum table / stelten /
board quiots / mannetjesspel

8,00

Set 12

Combinatie van 10 volkssporten: celdobados / klimabak / sjoelbak / tonspel / ballo smito / rekker
trekker / toptafel / toka / riboulette / board quiots

10,00

Set 13

Kegelspel

2,00

Set 14

Kubb-spel

2,00

Set 15

2 Belly bumpers

3,00

Set 16

Circuskoffer bestaande uit: jongleersticks, ringen, balletjes, doekjes , borden en diabolo’s

15,00

Set 17

3 Go-carts

15,00

Voor het terugbrengen van het ontleende materiaal na de overeengekomen datum, zal een
forfaitaire vergoeding van 5,00 euro per dag ingevorderd worden.
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Overheidsopdrachten. Levering en plaatsing van maatwerk meubilair i.v.m.
het Nieuwe Werken stad Mechelen. Bestek 2017-OO-GEB-200.
Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 26 juli 2017, opgesteld
door afdeling Gebouwen.
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 “Levering en plaatsing van maatwerk meubilair i.v.m. het Nieuwe
Werken stad Mechelen” op basis van het verslag van nazicht aan de enige bieder zijnde,
BOSQ, Blarenberglaan 6 te 2800 Mechelen.

Overheidsopdrachten. Verhuis in het kader van "Het Nieuwe Werken" stad
Mechelen. Bestek 2017-OO-GEB-219. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 26 juli 2017, opgesteld
door afdeling Gebouwen.
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 “VERHUIS in het kader van "Het Nieuwe Werken" stad Mechelen”
op basis van het verslag van nazicht aan de economisch meest voordelige regelmatige
(rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Team Relocations nv,
Vilvoordsesteenweg 140 te 1120 Neder-Over-Heembeek.

Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Bekrachtiging politieverordening bij
hoogdringendheid door de burgemeester tot instelling van een voetbal, restrictie- en bezoekersperimeter bij de voetbalwedstrijd YRKV
Mechelen - R. Antwerp FC dd.19 augustus 2017 om 20.30 uur.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Bekrachtiging van de politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de
burgemeester op 17 augustus 2017 tot instelling van een voetbal-, restrictie- en
bezoekersperimeter en het opleggen van een buscombiregeling voor de bezoekende
supporters tijdens de voetbalwedstrijd YR KV Mechelen – R. Antwerp FC op datum van 19
augustus 2017 om 20.30 uur.
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