STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 18 mei 2018

Bestuurlijk Beheer. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.
Mandaatverlening algemene vergadering 30 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor
Huisvesting voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 30 mei 2018 om
18uur in de polyvalente zaal van de Inter-Vilvoordse, Parkstraat 115 te Vilvoorde.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan de volmachtdrager Ilse Van de Sande of de
plaatsvervangend volmachtdrager Michel Somers om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten van de algemene vergadering van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor
Huisvesting.

Bestuurlijk Beheer. De Lijn. Mandaatverlening gewone algemene
vergadering dinsdag 29 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van:
 de uitnodiging van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn voor de gewone algemene
vergadering die plaatsvindt op dinsdag 29 mei 2018 om 14.00 uur in het kenniscentrum
ARhus, De Munt 8 te 8800 Roeselare;
 de verontschuldiging van volmachtdrager Marina De Bie.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan plaatsvervangend volmachtdrager Stefaan Deleus om in
te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering van de Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn.

Belastingen en Inningen. Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten
die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
leegstaand en/of verwaarloosde bedrijfsruimten – aanslagjaar 2017-2 voor een totaal bedrag
van € 59.887,58.

Belastingen en Inningen. Belasting op sluikstorten 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
sluikstorten 20172– 2017 voor een totaal bedrag van € 18.170,00.

Preventie en Veiligheid. Samen Leven. Sociale Preventie. Verslag stuurgroep
6 Gendergelijkheid en Tegen Seksueel Geweld d.d. 23 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag ‘stuurgroep 6 Gendergelijkheid en Tegen Seksueel
Geweld’.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Emmaüsdreef
LS-uitbreiding E 18188
 Oude baan
Definitief uitlussen KC 325 E 18189
 Tivolilaan
Aanleg nutsleidingen + OV jaaractieplan juni 2018 E 18190
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Liersesteenweg
plaatsen van een telecommunicatiekabel T 18193
 Befferstraat – Veemarkt
aanleg van glasvezelwachtbuis T 18194
dwarsing van de Befferstraat t.h.v. Huis van de Mechelaar (HvdM) en verdere tracé in open
sleuf langs de pare huisnummer kant vanaf HvdM tot Veemarkt 34
 Steenweg op Heindonk
Puntopening omwille van klantaansluiting T 18195
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Hombeeksesteenweg
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18191
 Zwartzustersvest
Puntopening: vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18192
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Schoolstraat – Merodestraat
Telecomwerken Prox 18186
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Artikel 5
Het college geeft toelating aan NV Jacops voor AWV EMA Nijverheidslaan 31 8540 Deerlijk,
voor de uitvoering van volgende werken mits voorwaarden:
 Speecqvest-Arsenaalstraat-Stationsstraat
redundante aansluiting OVAM Mechelen AWV 18185.
 Volgende voorwaarden dienen te worden opgenomen in de vergunning:
- vernieuwde Speecqvest mag niet opengebroken worden, dit deel van het tracé dient te
worden geboord;
- (Langse) boringen in Arsenaalstraat en Stationsstraat worden niet toegestaan, dit deel
van het tracé dient in open sleuf te worden aangelegd.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 5 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 5 juni 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 8 mei 2018.
 2. Toelichting Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) vzw J@M en kinder- en
tienerwerking (toelichting door Younes El Yousfi, coördinator).

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 6 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis van woensdag
6 juni 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering woensdag 9 mei 2018.
 2. Geactualiseerd informatieveiligheidsbeleid stad en Sociaal Huis Mechelen in het kader
van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (toelichting door
Hilde Nys, informatieveiligheidsconsulent).

Interne Dienstverlening en Protocol. Toetreding tot raamovereenkomst stad
Brugge waarbij de postverwerking tot 31 december 2019 is
toegewezen aan POSTALIA BELGIUM (EasyPost). Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot aansluiting bij het raamcontract voor postverwerking dat de stad Brugge
heeft afgesloten met POSTALIA BELGIUM SPRL, Dreve Gustave Fache 1 te 7700 Moeskroen
(commerciële benaming = EasyPost), overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in
het bestek "Raamovereenkomst voor postverwerking via een opdrachtencentrale tot 31-122019" van de stad Brugge.
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Artikel 2
Het college neemt er akte van dat het Vast Bureau van het Sociaal Huis in zitting van 23 april
2018 besloten heeft in te tekenen op de raamovereenkomst van de stad Brugge.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuursondersteuning, dienst interne
dienstverlening en protocol, na goedkeuring door de gemeenteraad, om volgende
overeenkomsten op te zeggen:
 Bpost: “Collect & Send”, rekening houdend met een opzegtermijn van 1 maand;
 Francotyp-Postalia NV: onderhoudscontract frankeermachine en jaarlijkse bijdrage voor het
laden van de frankeermachine van op afstand voor het jaar 2019.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuursondersteuning, dienst interne
dienstverlening en protocol, om de politie in te lichten van de intentie van het stadbestuur om
in te stappen in de raamovereenkomst van de stad Brugge waarbij de ophaling en verwerking
van de uitgaande post van de ‘Groep Mechelen’ wordt uitbesteed aan Easypost en wat de
gevolgen hiervan zijn voor de dagelijkse ophaling van de postzak van de politie.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuursondersteuning, dienst interne
dienstverlening en protocol, in de loop van 2019 een voorstel voor te leggen om aangaande de
verwerking van de uitgaande post:
 naar een nieuwe of een andere raamovereenkomst (bv. van de VVSG) over te stappen;
 of zelf een aanbesteding uit te schrijven.

Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. Aktename van
wijziging in de vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraadsfractie
Sp.a in het O.O.M. Niet-Leerplichtonderwijs. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de gewijzigde vertegenwoordiging vanuit de Sp.a
gemeenteraadsfracties in de stuurgroep O.O.M. Niet-Leerplichtonderwijs: Tine Van den Brande
wordt vervangen door Caroline Gennez.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename van de gewijzigde vertegenwoordiging vanuit de Sp.a gemeenteraadsfracties in
de stuurgroep O.O.M. niet-leerplichtonderwijs: Tine Van den Brande wordt vervangen door
Caroline Gennez.

Onderwijsondersteuning. Toelagen 2018. Betaalbaarstelling toelage
zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse
opvang.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelagen aan De Ranken vzw en GO!SGR5 in het kader van het
zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang (intern
leerlingenvervoer) betaalbaar te stellen voor 2018.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten in het kader van
het zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang (intern
leerlingenvervoer) als volgt te regelen:

2018/6490111/30/0880/01

Ramingsbedrag
nummer
2018140692 € 12.441,63

2018/6490111/30/0880/01

2018140692 € 12.408,37

2018/6490111/30/0880/01

2018140692 € 12.416,60

2018/6490111/30/0880/01

2018140692 € 12.383,40

2018/6490111/30/0880/01

2018140692 € 12.441,63

2018/6490111/30/0880/01

2018140692 € 12.408,37

Budgetsleutel

omschrijving

leverancier

Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 1 januari-maart 2018
Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 1 januari-maart 2018
Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 2 april-juni 2018
Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 2 april-juni 2018
Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 3 september-december 2018
Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 3 september-december 2018

De Ranken vzw
GO!SGR5
De Ranken vzw
GO!SGR5

De Ranken vzw
GO!SGR5

Toezicht Financiën. AGB Energiepunt. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

Overheidsopdrachten. Sint-Romboutstoren - herstel automatische beiaard Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Sint-Romboutstoren - herstel automatische beiaard”
akte van het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst Monumentenzorg.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Sint-Romboutstoren - herstel automatische beiaard” aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Remmen Conservation,
Adolf Greinerstraat 12 te 2660 Hoboken (Antwerpen).

Overheidsopdrachten. Sint-Romboutstoren - automatisatie van de klokken
Sint-Jan-Berchmans en Libertus - Gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Sint-Romboutstoren - automatisatie van de klokken
Sint-Jan-Berchmans en Libertus” akte van het gunningsvoorstel, opgesteld door
Monumentenzorg.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Sint-Romboutstoren - automatisatie van de klokken Sint-JanBerchmans en Libertus” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde Clock-O-Matic, De Vunt 14 te 3220 Holsbeek.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Stad om te zoenen. Wedstrijd Schoonste
School 2018: aktename en het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de winnaars van Schoonste School 2018: Basisschool De
Abeel en Berthoutinstituut Klein Seminarie.
Artikel 2
Het college besluit om de persconferentie gezamenlijk voor de 2 winnende scholen en samen
met het IVAREM-traject Afvalarme School 2020 te organiseren op 28 mei 2018 om 10u in de
School De Abeel, Ivo Cornelisstraat 2 en duidt hiervoor de schepenen Marc Hendrickx en
Marina De Bie aan.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Kabinetten betrokken
schepenen

Het opstellen van een
persuitnodiging en persbericht
Schoonste School 2018.

Uitvoeringsdiensten en
dienst duurzame
ontwikkeling en energie

Het uitbetalen van de prijzen

Dienst duurzame
ontwikkeling en energie

Opstellen brief/mail winnaars

Marketing en
Communicatie

Opmaak en bestelling van 2
straatnaamborden Schoonste School
2018 en opmaak 2 waardebonnen
500 euro

Dienst jeugd

Stad om te zoenen filmpje maken
tijdens persconferentie/animatie op
28/5/2018 in het kader van
Schoonste School 2.0

opmerking

P&P - Mobiliteit. De Lijn. Goedkeuren voorstel tot samenvoegen halte
Antwerpsesteenweg en Karrekietstraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorstel voor het samenvoegen van de haltes op de Antwerpsesteenweg
en in de Karrekietstraat goed met die aanpassing dat:
 de nieuwe halte 10 meter opschuift naar het kruispunt zodat de aanwezige bomen
maximaal behouden blijven;
 er aandacht is voor de toegang vanaf het voetpad tot het verhoogd perron.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan mobiliteit dit punt te laten agenderen op de Provinciale
Commissie Verkeersveiligheid (PCV).

Overheidsopdrachten. Vangen van duiven met kooien. Bestek 2018-OO-ML359. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Vangen van duiven met kooien” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 7 mei 2018, opgesteld door Milieu en landbouw 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 “Vangen van duiven met kooien” aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Hygi
Masters, Westkaai 11 te 2170 Merksem (Antwerpen).

Sociaal Beleid. Evaluatie Winterburendag 2018 en vastleggen datum
volgende editie op 4 januari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de evaluatie van de
Winterburendag 2018 en beslist om de Winterburendag verder te zetten zoals voorgesteld.
De volgende editie zal plaatsvinden op vrijdag 4 januari 2019.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Autoloze Zondag Walem 16
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Dorpsraad Walem vzw voor de organisatie van een buurtfeest van 13 tot 16 september 2018,
met op 16/9/2018 deelname aan de Autoloze Zondag, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
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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
bewonersbrief zal aangeleverd worden door het evenementenloket en dient door de
organisator bedeeld te worden in de opgegeven straten voor 2/9/2018.
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 13/8/2018.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 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
16/9/2018 van 14u tot 22u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Dorpsraad Walem voor de organisatie van een rommelmarkt op 16/9/2018 van 11u tot 18u,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
• particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 5
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Herwig Herijgers 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 6
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
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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 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

Verkeerssignalisatie

opmerking

Leveren en ophalen van 6
kleine tafels
Vervoer van materiaal van en
naar Walem

In overleg met dienst
Wijk- en Dorpszaken

16/9/2018
van 08u
tot 19u

Parkeervrij maken van van
Koning Albertstraat (van aan
het Kruispunt Lange
Zandstraat tot aan de Brug)

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

16/9/2018
van 09u
tot 20u

Verkeersvrij maken van
Koning Albertstraat (van aan
het Kruispunt Lange
Zandstraat tot aan de Brug komende van de Brug blijft
toegang tot Battenbroek en
de Weverstraat mogelijk (en
vice versa ngl.
verkeerssignalisatie
omleidingen)

Wel doorgang voor
standhouders en
organisatie om de
opbouw en afbouw van
het event te voorzien.
De voertuigen die
doorgang dienen te
hebben zullen een door
de Dorpsraad
aangeleverde duidelijke
erkenning achter de
voorruit hebben
In overleg met Wijk- en
Dorpszaken

Jegud
Wijkonderhoudsteam

opdracht

Vervoer van speelmateriaal
naar Walem
16/9/2018

Marketing en
Communicatie

Leveren van 15 vuilnisbakken
Het opnemen van Walemse
Autoloze zondag +
activiteiten in het
communicatieplan van de
week van de mobiliteit

Artikel 8
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Het voorzien van een
omleidingsroute in het
kader van het afsluiten van
de Koning Albertstraat

datum

opmerking

16/9/2018

De organisator heeft reeds een akkoord
van het Vlaams Gewest.
Gelet op de werven in de omgeving (R6,
brug Blarenberglaan) wordt de
Antwerpsesteenweg o.m. gebruikt in kader
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van omleiding. Hiermee dient rekening te
worden gehouden bij de signalisatie.
Nodige afspraken maken
met De Lijn.
Vraag stellen om een
tijdelijke halte te plaatsen
aan fort van Walem

asap

Artikel 9
Het college stelt de politieverordening naar aanleiding van de autoloze zondag in Walem op 16
september 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de autoloze zondag in Walem zijn hiernavermelde bepalingen van
toepasssing op 16 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt op 16 september 2018 tussen 08.00 en 19.00 uur ingesteld en aangeduid
door het verkeersbord E1 in K. Albertstraat tussen Lange Zandstraat en Baron Coppenslaan.
Artikel 2.2:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 16 september 2018 tussen 09.00 en 20.00 uur door
het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1 in volgende straten:
Kerkhofstraat;
Muskenstraat;
Pastorijstraat tussen Korenkorfstraat en Muskenstraat.
Artikel 2.3:
K. Albertstraat tussen Lange Zandstraat en Baron Coppenslaan wordt op 16 september 2018
tussen 09.00 en 20.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.4:
Volgende straten worden op 16 september 2018 tussen 09.00 en 20.00 uur, met uitzondering
van plaatselijk verkeer, voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
Antwerpsestenweg tussen R 6 en K. Albertstraat;
Pastorijstraat;
Weverstraat;
Baron Coppenslaan.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de
verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Karolingenstraat 8 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Karolingenstraat en St. Lambertuslaan de toelating wordt verleend om een buurtfeest te
organiseren op vrijdag 8 juni 2018 van 18u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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

datum

opdracht

Team Verkeerssignalisatie

8/6/2018
van 12u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van
Karolingenstraat
tussen SintLambertuslaan en
de Kerkstraat



Wijkonderhoudsteam

8/6/2018

Leveren van 2
vuilnisbakken



Publicatie website College van burgemeester en schepenen
18 mei 2018

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

11

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest in de Karolingenstraat dat doorgaat op 8 juni 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest in de Karolingenstraat dat doorgaat op 8 juni
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8 juni 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Karolingestraat
-Het parkeren is verboden op 8 juni 2018 tussen 12u00 en 23u00, tussen de SintLambertusslaan en de Kerstraat, 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 tussen de Sint-Lambertusslaan en de Kerstraat
in beide richtingen op 8 juni 2018 tussen 12u00 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 2018. Schoolfeest Go Shil De Vlindertuin
16 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan BS
GO SHIL! De Vlindertuin voor de organisatie van hun schoolfeest op en rond de schoolterreinen
van zondag 16 juni 2018 van 11u tot 18u, mits aan volgende 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 staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
16/6/2018 van 13u tot 17u 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.
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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 (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

16/6/2018
van 08u
tot 20u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van De Noterstraat,
lus achteraan rechts

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het schoolfeest BS Go Shil! De Vlindertuin, dat doorgaat op 16 juni 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een sponsorloop, die doorgaat op 16 juni 2018, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing op 16 juni 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: De Noterstraat tussen huisnummer 46 en 60 (doodlopend gedeelte van De
Noterstraat)
-Het parkeren is verboden op 16 juni 2018, tussen 08.00 en 20.00 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 16 juni 2018, tussen
08.00 en 20.00 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.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Amazing Haydn concerten 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de concerten van Haydn Genootschap op 21
oktober en 4 november 2018.
Artikel 2
Het college geeft toelating voor het plaatsen van een LEDwagen voor stadhuis en op Veemarkt
ter promotie van de concerten.
 De concrete data dienen doorgegeven te worden aan het evenementenloket.
 Bij de plaatsing van de LED-wagen dient rekening gehouden te worden met art 80.2 van de
wegcode. Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement inzake de kleuren en de
helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid is het verboden inrichtingen aan te
brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens
verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire
tekens aantasten. Inrichtingen die zich op minder dan 7 meter boven de grond bevinden
binnen een afstand van 75 meter van verkeerslichten, mogen geen lichtweergevende of
reflecterende rode, groene of oranje tint hebben.
 De LED-wagen mag niet op het rijbaangedeelte van de Grote Markt en ook niet voor de
poort van het stadhuis geplaatst worden.
Artikel 3
Het college beslist de Keldermanszaal van het stadhuis gratis ter beschikking te stellen, op 4
november 2018, voor de organisatie van een receptie na het concert, mits de nodige afspraken
gemaakt worden met de dienst Interne Dienstverlening en Protocol en de huisbewaarder van
het stadhuis.
Artikel 4
Het college beslist om de gevraagde materialen gratis ter beschikking te stellen, aangezien
deze organisatie doorgaat onder auspiciën van stad Mechelen.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

21/10/2018

100 klapstoelen in de OnzeLieve-Vrouwkerk

Gratis

4/11/2018

6 grote tafels, 10 stoelen
vanuit Cultuurcentrum in Sint
Pieter & Pauluskerk

Gratis

ICT. Gunning aankoop extra ticketzuil Huis van de Mechelaar.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de aankoop van een extra ticketzuil en vervanging van hardware van de
huidige ticketzuil aan Green Valley Belgium NV.

Overheidsopdrachten. Digitaliseren bevolkingsregisters. Goedkeuring bestek
2018-OO-BO-367.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Digitaliseren bevolkingsregisters” de wijze van gunnen vast
volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-BO-367 met als
gunningscriteria:
 1: Prijs: 50 punten
 2: Technische specificaties: 25 punten
 3: Plan van globale aanpak: 25 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Vanden Broele BVBA, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint-Andries;
 Sercu Microdata NV, Waterstraat 6 te 2360 Oud-Turnhout;
 Merak, Steenhoevestraat 6 te 2800 Mechelen.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 juni 2018 om 10.00 uur.
Artikel 4
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen M.
Hendrickx en S. Deleus.

Beheer Openbaar Domein. Toegang nieuwbouwproject Heirgracht.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de betaling van een stadsaandeel aan Mermimmo nv voor het
maken en plaatsen van een voetgangersbrug over de vliet t.h.v. Lange Heergracht 2.

Overheidsopdrachten. Leveren, aanbrengen, versieren, wegnemen en opslag
van eindejaarsverlichting en overspanningen 2015, 2016 en 2017.
Verlenging contract met 1 jaar.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er akte van dat MK Illumination bereid is om het contract van de
eindejaarsverlichting, en latere aanpassingen / beslissingen van het college (o.a. bomen
stationsplein en decoratiepakketten inkom stadhuis en Veemarkt) met 1 jaar te verlengen
tegen dezelfde, ongewijzigde voorwaarden van het oorspronkelijke contract 2015, 2016 en
2017.
Artikel 2
Het college beslist het contract “Leveren, aanbrengen, versieren, wegnemen en opslag van
eindejaarsverlichting en overspanningen voor 2015, 2016 en 2017, en latere aanpassingen /
beslissingen van het college (o.a. bomen stationsplein en decoratiepakketten inkom stadhuis
en Veemarkt)” met 1 jaar te verlengen.
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Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Politieverordening bij hoogdringendheid
tot instelling van een restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van
voetbalclub KRC Mechelen. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Bekrachtiging politieverordening, bij hoogdringendheid uitgevaardigd door de
burgemeester op 7 mei 2018, tot instelling van een restrictieperimeter bij de
thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering dd. 4 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 4 juni 2018 om 19.00 uur in zaal
Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering maandag 6 mei 2018.
 2. Overzicht/analyse van de diversiteitspunten van het bestuursakkoord (toelichting door
Myriam Colle, adviseur organisatie en Corinne Huybers, stafmedewerker strategie en
ontwikkeling).

Bestuurlijk Beheer. Zefier cvba. Aanduiding volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering. Vaststellen
mandaat voor algemene vergadering 28 juni 2018. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, als volmachtdrager en
mevrouw Fabienne Blavier, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend volmachtdrager om de
algemene vergaderingen van Zefier cvba bij te wonen gedurende de resterende duur van
de legislatuur.
 Mandaatverlening aan de (plaatsvervangend) volmachtdrager om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Zefier cvba op
donderdag 28 juni 2018 om 12.30 uur in De ‘Montil’, Moortelestraat 8 te Affligem (Essene).

Interne Dienstverlening en Protocol. Huldiging bloedgevers Rode Kruis.
Gebruik Keldermanszaal op 1 juni 2018 voor de huldiging van de
EHBO-cursisten en jubilarissen bloedgever.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van de Rode Kruis afdeling Mechelen - Bonheiden, om de
cursisten EHBO en de jubilarissen bloedgever te huldigen op vrijdag 1 juni 2018 om 19u in de
Keldermanszaal.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
18 mei 2018

16

Artikel 2
Het college duidt schepen W. Schroons aan om de genodigden te verwelkomen.
Artikel 3
Het college duidt schepen W. Schroons aan om een korte toespraak te houden.
Artikel 4
Het college besluit de genodigden een drankje aan te bieden namens de stad.
Artikel 5
Het college neemt er akte van dat de bevoegde kabinetsmedewerker, overeenkomstig
dienstnota 2/2017, de pers zal uitnodigen op de ontvangst van EHBO cursisten en jubilarissen.

Juridische Zaken. Overeenkomsten m.b.t. verwerving en verkoop site
ziekenhuis Zwartzustersvest. Verwijzing naar gemeenteraad voor
goedkeuring. (v.p. 9 mei 2018 - punt 48)
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de overeenkomst inzake de vervreemding
van het gebouw met aanhorigheden, op en met grond gelegen te 2800 Mechelen,
Zwartzustersvest 47, tussen de OCMW- vereniging Dodoens en de Stad Mechelen.
Artikel 2
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de verkoopsovereenkomst inzake de
verkoop van het gebouw, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te 2800 Mechelen,
Zwartzustersvest 47 tussen de Stad Mechelen en het Zorgbedrijf Rivierenland.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de overeenkomst inzake de vervreemding van het gebouw met
aanhorigheden, op en met grond gelegen te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 47, tussen
de OCMW- vereniging Dodoens en de Stad Mechelen.
 Goedkeuring van de verkoopsovereenkomst inzake de verkoop van het gebouw, met
aanhorigheden, op en met grond, gelegen te 2800 Mechelen, Zwartzustersvest 47 tussen
de Stad Mechelen en het Zorgbedrijf Rivierenland.

Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. GO! BS De Baan openingsfeest nieuwe sportzaal op 6 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het gevraagde materiaal aan GO! Basisschool De Baan in functie van het
schoolfeest en de opening van de nieuwe sportzaal op 6 oktober 2018 eenmalig gratis ter
beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college vaardigt burgemeester B. Somers en de schepenen M. Hendrickx, W. Schroons en
G. Geypen af op opening van de nieuwe sportzaal op 6 oktober 2018 om 17 uur.
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Staf Financiën. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2018 en
meerjarenplanwijziging nr. 15 over dienstjaar 2014-2021. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de meerjarenplanwijziging nr. 15 over dienstjaren 2014–2021 en de
budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2018 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2018.
 Vaststelling van de meerjarenplanwijziging nr. 15 over dienstjaren 2014–2021.

Staf Financiën. Goedkeuring interne kredietaanpassing nr. 1 over dienstjaar
2018 - exploitatie. Verwijzing naar de gemeenteraad voor aktename.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de interne kredietaanpassing nr. 1 over dienstjaar 2018 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename interne kredietaanpassing nr. 1 over dienstjaar 2018.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk. Verwijzen
rekening 2017 voor gunstig advies naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering rekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Catharina. Verwijzen rekening 2017 voor
gunstig advies naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Catharina.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.
Verwijzen rekening 2017 voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan
Evangelist.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Sint-Pieter. Verwijzen rekening 2017 voor
gunstig advies naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Pieter.

Toezicht Financiën. OCMW Mechelen. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2017 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn en verleent gunstig advies aan de gemeenteraad met voorstel om
geen opmerking te formuleren.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering jaarrekening 2017 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Mechelen.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Verwijzen rekening 2017 voor
gunstig advies naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Emmaüs.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Verwijzen naar gemeenteraad voor
goedkeuring: jaarrekening 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in
Cultuur.
 Goedkeuring uitkering dividend van 90.000 euro aan de Stad Mechelen.
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Toezicht Financiën. Protestantse Kerk Mechelen-Noord. Verwijzen rekening
2017 voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Protestantse Kerk MechelenNoord.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2018. Doorsturen voor
goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan AGB MAC voor het
verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC.
 Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het
AGB MAC betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 1 september 2018 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie

Toezicht Financiën. AGB MAC. Budgetwijziging 1/2018,
meerjarenplanwijziging 2014-2020/10 voor goedkeuring verwijzen
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/10 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur.
 Goedkeuring budgetwijziging 1/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur.

Toezicht Financiën. Zorgbedrijf Rivierenland. Meerjarenplanwijziging 20182021/1 voor goedkeuring en budgetwijziging 2018/1 voor
kennisname doorverwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad, mits het ongewijzigd
goedkeuren door de Algemene Vergadering van 28 mei 2018 van het Zorgbedrijf Rivierenland:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2018-2021/1 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
 Kennisname budgetwijziging 2018/1 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
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Toezicht Financiën. OCMW. Budgetwijziging 2018/1 en
meerjarenplanwijziging 2014-2021/9. Verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname budgetwijziging 2018/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn Mechelen.
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/9 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Mechelen.

Sport. Het Grote Yogaproject - Goedkeuring locaties en besteding
opbrengsten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan volgende data en locaties voor het grote yogaproject:
 zondag 8/7/2018 (11u in voormiddag): Kruidtuin;
 woensdag 25/7/2018 (20u ’s avonds): Grote Markt, op het zand van het beachvolleybal
tornooi;
 zondag 19/8/2018 (11u in de voormiddag): Cultuurcentrum.
Artikel 2
Het college beslist dat de opbrengsten zullen worden besteed aan de aankoop van een
beweegbank. Een beweegbank is een innovatief en compact all-in-one toestel dat een unieke
waaier aan lichaamsoefeningen mogelijk maakt. Hierdoor promoot het een gezonde levensstijl
en sluit het aan bij de doelstelling van het evenement.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om in budgetwijziging nr. 2/2018 volgende
aanpassing door te voeren:
 exploitatieopbrengst: ramingnummer 2018141933 ‘Inkomgelden sportactiviteiten’: + 6.000
EUR;
 investeringen: ramingnummer 2018153531 ‘Sportieve recreatie in parken: plaatsen van
outdoor sporttoestellen’: + 6.000 EUR.
Artikel 4
Het college beslist dat voor de beweegbank een geschikte plek (parkje, pleintje, …) dient
gezocht te worden in de binnenstad en geeft opdracht aan de afdeling Marketing en
Communicatie om, in samenwerking met de sportdienst, een online poll te organiseren zodat
de Mechelaar kan beslissen waar de beweegbank zal worden geplaatst.

Bouwdienst. 2017V047. Hogeweg. Verkavelen grond in verschillende loten
voor woongelegenheden met nieuw openbaar domein. Voorwaardelijk
gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de wegenis naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de
verkavelingsaanvraag ingediend door Jan Belmans, voor het verkavelen van een terrein met
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als adres Hogeweg te 2800 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie G,
perceelnummers 125 A, 126 K, 126 L, 126 M/deel, 127 D, 133 E/deel en 134 C.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan van de verkaveling Hogeweg - in toepassing van artikel 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bouwdienst. 2017/0962. Bankstraat – Spoorwegstraat. Bouwen woonproject
met nieuwe wegenis. Voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing
van de zaak van de wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag,
ingediend door SMARTHOME, voor het bouwen van een woonproject (11 eengezinswoningen
en 8 appartementen) en het aanleggen van nieuwe wegenis op een terrein met als adres
Spoorwegstraat 1, Bankstraat 88, te 2811 Mechelen (Hombeek) en met als kadastrale
omschrijving afdeling 5, sectie A, nummers 459 V3, 459 W3, 461 P en 462 G.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan inzake de aanvraag voor het bouwen woonproject met nieuwe wegenis
gelegen Bankstraat – Spoorwegstraat, in toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Bouwdienst. 2017/0916 - Karperstraat – Ernest Wijnantsstraat,
voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de
wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag
ingediend door Woonpunt Mechelen voor het bouwen van een woonproject (11
eengezinswoningen) met als adres Karperstraat – Ernest Wijnantstraat te 2800 Mechelen en
met als kadastrale omschrijving afd. 4, sectie F, nrs. V28 en E28 (deel).
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis en de vaststelling van het innemingsplan- en
rooilijnenplan Karperstraat - Ernest Wijnantstraat, in toepassing van artikel 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Bouwdienst. 2017/0942 - Boterstraat 43 - verbouwen woning voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de
wegenis naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college brengt – onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad van de
wijziging van de rooilijn - een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag
ingediend door Tom Cammaer en Jorinde Suy, voor het verbouwen van een woning met als
adres Boterstraat 43 te 2811 Mechelen-Hombeek en met als kadastrale omschrijving afd. 5,
sectie B, nummer 497 P.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de wijziging van de rooilijn, voor het verbouwen van een woning
Boterstraat 43 - 2811 Mechelen-Hombeek, in toepassing van artikel 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Vastgoedbeleid. Goedkeuring notariële akte houdende eigendomsoverdracht
door de heer en mevrouw Van Loon - Panis aan de Stad van een
perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude Melaan) gelegen
Zakstraat 22-24. Doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verzoekt aan de gemeenteraad om het besluit van 19 december 2017 - punt 38 in
te trekken.
Artikel 2
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de notariële akte opgemaakt door notaris F.
Huygens te Mechelen van een perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude Melaan) gelegen
Zakstraat 22-24 (gekadastreerd als afd. C deel nummers 339/L en 340/G, thans
gekadastreerd wijk C deel van nummer 339LP0000 en nummer 340G, oppervlakte 3a en 69
ca). De aankoop van deze grond gebeurt voor openbaar nut mits de prijs van € 290.000 voor
de grond en te vermeerderen met € 53 272,- (+ btw € 11 187,12) voor het bouwrijp maken
van deze grond.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekking van gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 - punt 38.
 Goedkeuring notariële akte houdende eigendomsoverdracht door de heer en mevrouw Van
Loon – Panis aan de stad van een perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude Melaan)
gelegen Zakstraat 22-24.
Artikel 4
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.

P&P - Stadsontwikkeling. Mechelen Noord IV. Goedkeuring
handelsvestigingsconvenant, doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de handelsvestigingsconvenant ‘Lus’ Mechelen Noord IV principieel goed.
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Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring handelsvestigingsconvenant ‘Lus’ Mechelen Noord IV.

Natuur- en Groenontwikkeling. Strategisch project 'Open ruimte in en om
Mechelen'. Goedkeuring indienen aanvraagdossier voor verlenging
strategisch project en bevestigen van de principiële medewerking aan
de realisatie ervan na goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het aanvraagdossier voor de verlenging van het strategisch
project “Open ruimte in en om Mechelen” bij de Vlaamse Overheid op initiatief van het
projectbureau van het strategisch project “Open ruimte in en om Mechelen”.
Artikel 2
Het college hecht zijn goedkeuring aan de indiening van dit aanvraagdossier en bevestigt zijn
principiële medewerking aan de realisatie van dit project wanneer dit wordt goedgekeurd door
de Vlaamse Overheid, rekening houdend met het beleidsprogramma en de meerjarenplanning
van de komende beleidsperiode.

P&P - Mobiliteit. Komst Basket-Kangoeroes naar Mechelen. Goedkeuring te
nemen maatregelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de komst van basketbalclub Kangoeroes Willebroek naar de sporthal
Winketkaai kennis van de mobiliteitsmaatregelen die genomen zullen worden om de overlast
naar de buurt te beperken en keurt deze maatregelen goed.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het voorstel van de powerpointpresentatie van de Kangoeroes
Willebroek voor het overleg met de buurt op 7 juni 2018.
Artikel 3
Het college neemt kennis van het engagement van de Kangoeroes Willebroek om hun
thuismatchen niet te laten samenvallen met thuismatchen van KV Mechelen en geeft opdracht
hiertoe inderdaad al het nodige te doen.
Artikel 4
Het college geeft toelating voor het gebruik van de het basketbalveld op de Winketkaai, tijdens
en net voor/na de thuiswedstrijden van de Kangoeroes om dit in te richten als fietsenstalling.
Artikel 5
Het college geeft toelating voor het gebruik van de parkeerplaatsen net langs de sporthal in de
F. Broersstraat.
Artikel 6
Het college geeft toelating voor het inzetten van stewards bij de ingang van de wijk om
supporters zo veel mogelijk te (bege)leiden naar de parkings in de buurt die de club voor de
thuiswedstrijden ter beschikking heeft.
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Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

thuiswedstrijden

Leveren aan de sporthal
Winketkaai van:
 40 nadars

Gratis ter beschikking
stellen.

Uitvoeringsdiensten
/ team
verkeerssignalisatie

thuiswedstrijden

Leveren aan de plaatsen
van aflsuiting:
 4 nadars, met C3,
uitgezonderd plaatselijk
verkeer en fietsers

Gratis ter beschikking
stellen.

Verkeerssignalisatie

thuiswedstrijden

Parkeerverbod
parkeerplaatsen langs de
sporthal in de F;
Broersstraat

Gratis ter beschikking
stellen

AGB SAM

thuiswedstrijden

Gebruik parking sporthal
Winketkaai

AGB SAM

thuiswedstrijden

Praktische afspraken met de
club opvolgen

Gratis ter beschikking
stellen.

P&P - Mobiliteit. NMBS. Toelichting voorstedelijk S-aanbod tijdens een
collegezitting.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van NMBS om het voorstedelijke S-aanbod toe te
lichten.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om in samenspraak met de afdeling
Bestuurlijk Beheer deze toelichting te organiseren in een collegezitting.

Economie. Bedrijvenbeleid. Mechelen Zuid. Deelname grote schoonmaak op
vrijdag 8 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de Grote Schoonmaak op het bedrijventerrein van Mechelen Zuid
op vrijdag 8 juni 2018 van 15u-17u.
Artikel 2
Het college is akkoord om logistieke steun te verlenen (o.a. plaatsen tentjes en ophaling
verzamelde zakken) aan de Grote Schoonmaakactie op het bedrijventerrein van Mechelen Zuid
en geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten deze te voorzien.
Artikel 3
Het college vaardigt de consulent bedrijvenbeleid af om mee te helpen aan de Grote
Schoonmaak.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om te communiceren via social media.
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Artikel 5
Het college neemt akte van het persmoment tijdens de Grote Schoonmaak op vrijdag 8 juni
2018 om 15u op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid en vaardigt hiervoor de schepen K. Den
Roover en B. De Nijn af.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burendag Toekomststraat 25 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Toekomststraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 25 mei
2018 van 18u tot 23u, mits aan volgende 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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/5/2018
van 18u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Toekomststraat
36 tot 58 (vanaf
kruispunt Gustaaf
Ghijsselsstraat en
kruispunt
Bernardinnenstraat)
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Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de burendag in de Toekomststraat, die doorgaat op 25 mei 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de winterburendag in de Toekomststraat, die doorgaat op 25 mei
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing 25 mei 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Toekomstraat
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 36 en huisnummer 58 op 25 mei 2018, tussen
18u00 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 de Toekomststraat, tussen het kruispunt
met de Gustaaf Ghijselsstraat en het kruispunt met de Bernardinnenstraat, in beide richtingen
25 mei 2018, tussen 18u00 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 2018. Burendag Heembeemd 25 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Heembeemd de toelating wordt verleend om de Burendag te organiseren in de tuin van het
Oh! op 25 mei 2018 van 19u tot 24u, mits aan volgende 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.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
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De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
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.
Het huishoudelijk reglement voor gebruik parken en tuinen dient nageleefd te worden.
De tuin dient zelf afgesloten te worden door de organisator. Het bekomen van de sleutel en
het afsluiten van de tuin dient te gebeuren in afspraak met het Ondernemershuis Oh! en de
Gemeenschapswachten. ’s Morgens zal een controle gedaan worden door de
Gemeenschapswachten.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Gemeenschapswachten

25/5/2018

Niet afsluiten van de tuin van
het Oh!

26/5/2018

Controle op netheid van tuin
van het Oh! bij opening ‘s
morgens

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Divercity 9 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) voor de organisatie van
Divercity op de Grote Markt op 9 juni 2018 van 16u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De organisator past de adviezen uit de evaluatie toe.
 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
 Geluidsnorm is 85 dB(A)
 De openbare toiletten zijn op zaterdag open tot 18 uur. De capaciteit van deze toiletten
volstaat niet voor dergelijke evenementen. De organisatie dient zelf openbare toiletten te
voorzien.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – herdenking,
feestdag
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit (zoals aangeduid op
het inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
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Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

9/6/2018

Enkele paaltjes langs beide kanten van
de Grote Markt verwijderen

9/6/2018

Ter beschikking stellen van elektriciteit

9/6/2018

Ter beschikking stellen van 5
vuilnisbakken

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Festival Run Win for Life 25 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan You
Make Me Happy om in opdracht van Win for Life de Festival Run te organiseren op de Grote
Markt op vrijdag 25 mei 2018 van 12u tot 18u, mits aan volgende 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 beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 2.000,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

25/5/2018

Verwijderen en terugplaatsen van aantal
paaltjes rond Grote Markt langs beide
zijden

opmerking

ICT. Gunning uitbreiding glasvezelnetwerk op verschillende plaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de uitbreidingen van het glasvezelnetwerk op het grondgebied van de stad
Mechelen toe aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college beslist het noodzakelijke bijkomende budget op te nemen in budgetwijziging nr.
1/2018.

Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan ter
hoogte van de Boterstraat 43. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan ter hoogte van de Boterstraat 43.

Beheer Openbaar Domein. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan wijziging buurtwegtracé chemin nr 16 te Mechelen
gekend als deel van Oude Sint-Gommarusstraat. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekking gemeenteraadsbesluit van 27februari 2018 - punt 25 houdende de voorlopige
vaststelling van rooilijn- en innemingsplan voor wijziging buurtwegentracé chemin nr 16.
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan wijziging buurtwegtracé chemin
nr 16 te Mechelen gekend als deel van Oude Sint-Gommarusstraat.

Stedelijke Ontwikkeling. Overleg stad - Agentschap Wegen en Verkeer.
Verslag overleg d.d. 28 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van het overleg met Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) d.d. 28 maart 2018.
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Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de volgende vergadering met Agentschap Wegen en Verkeer
zal plaatsvinden op 04 juli 2018 om 09.30u in de Panoramazaal.
Artikel 3
Het college neemt akte van het plan dat door AWV is opgemaakt voor de turborotonde aan
Technopolis.
Artikel 4
Het college neemt akte van de presentatie die door AWV is opgemaakt om de nieuwe studies
van de R6 en N15 toe te lichten.

Samenleving. Vorming van eerstelijnszones voor samenwerking rond zorg
en welzijn. Doorverwijzing aan de gemeenteraad van de
overeenkomst.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de overeenkomst Vorming Eerstelijnszone Mechelen – Sint-Katelijne-Waver
principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst Vorming van eerstelijnszone tussen stad Mechelen en SintKatelijne-Waver, met het oog op samenwerking rond zorg en welzijn.

Staf Financiën. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS). Beslissing tot
verlenen van bijkomende borgstelling. Doorsturing ter goedkeuring
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring borgakte voor de verlening van borgstelling aan de Vlaamse Dienst
Speelpleinwerk vzw (VDS).

Musea & Erfgoed. Bevlagging en fietsenstallingen Museum Hof van
Busleyden.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de noodzaak om voor de opening van het museum Hof Van
Busleyden op 17 juni 2018 als onderdeel van een betere zichtbaarheid en bereikbaarheid extra
bevlagging te voorzien aan de twee museumingangen (kant Sint-Janstraat en kant Frederik de
Merodestraat) en twee fietsenstallingen in de binnentuinen.
Artikel 2
Het college besluit om de uitvoerder van de binnen- en buitensignalisatie voor het Museum Hof
van Busleyden toestemming te geven voor het plaatsen van de vlaggenmasten aan de
hoofdingang in de Sint-Janstraat en aan de tweede ingang in de Frederik de Merodestraat, en
van de beide fietsenstallingen in de twee binnentuinen.
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Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Musea & Erfgoed om de aangepaste buitensignalisatie
en fietsenstallingen door een externe aannemer te laten uitvoeren.
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