STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 19 oktober 2018

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 26
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 26
september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 19
oktober 2018, na goedkeuring ervan.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 63.125,00.

Toezicht Financiën. Vzw De Ploeg. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw De Ploeg.

Toezicht Financiën. Vzw 't Atelier. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw ’t Atelier.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 M. Gandhistraat 148
Puntopening T 18461
 Heffen Dorp 13
Puntopening T 18462
 Oude Antwerpsebaan 187
Puntopening T 18472.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Geerdegemvaart
OV plaatsing
E 18455
 Voorendonkstraat
Uitbreiding LS
E 18456
 Varkensstraat
OV plaatsing
E 18463
 Pennemeesterstraat
Proefsleuven Gas E 18457
 Oude Antwerpsebaan
Aanpassing OV
E 18465
 Gentsesteenweg
Inlussen cabine – bestaande LS buiten dienst zetten E 18466
 Rijmenamsesteenweg
Aanpassen OV E 18467.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Orange Bourgetlaan 3 1140 Brussel,
voor de uitvoering van werken:
 Liersesteenweg – Eikestraat:
- plaatsing telecomleiding voor het nieuwe ziekenhuis O 18458;
- onder voorwaarden wordt deze aanvraag vergund na voorleggen van een aangepast
plan;
- voor de aansluiting op de wachtbuis van het ziekenhuis moet met de hand gesondeerd
worden;
- in de nieuw aangelegde inrit van het ziekenhuis (N 14) mag niet gebroken worden;
- de werken aan het te vernieuwen fietspad van de Vrouwvliet, wordt door de aannemer
een wachtbuis voorzien, deze wordt geplaatst op kosten van “Orange”;
- verder moet over het ganse tracé in open sleuf gewerkt worden.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Boerenkrijgstraat 1A
Plaatsing ondergrondse kabel T 18459
 Befferstraat 20
Plaatsing ondergrondse kabel T 18460
 Boterbloemstraat 6
plaatsen van ondergrondse kabel T 18468
 Geerdegemvaart 168
plaatsen van ondergrondse kabel T 18469
 Stompaertshoek 31
plaatsen van ondergrondse kabel T 18470
 Muntstraat 3
Vervangen van ondergrondse kabel T 18471
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Dijleberg 3
plaatsen van ondergrondse kabel T 18473.

Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Speecqvest
Aanleg van Telecomleiding(volledig op privéterrein) T 18464.

Sociaal Beleid. Kennisname verslag Stedelijke Adviesraad voor Personen met
een Handicap (SARPH) van 24 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Handicap (SARPH) van 24 september 2018.
Het verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
19 oktober 2018, na goedkeuring ervan.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 6 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 6 november 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 2 oktober 2018.
 2. Thema inzake alternatieve lokale munt(en) ingediend door gemeenteraadslid T. Kestens.
(Toelichting door Hugo Wanner en Sander Van Parijs van vzw Muntuit, Ronny Neckebroeck
en Sara Ouaich van Belfius en Myriam Colle van Strategie & Ontwikkeling)

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering dd. 5 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 5 november 2018 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 1 oktober 2018.
 2. Project winteropvang (toelichting door Gert Eeraerts, directeur Samen Leven), onder
voorbehoud van goedkeuring door het vast bureau op 22 oktober 2018.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 7 november 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgende agendapunten vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis van woensdag
7 november 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering woensdag 3 oktober 2018.
 2. Toelichting tussentijds voortgangsrapport 2018 en planning 2019 organisatiebeheersing,
in het kader van de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem
(toelichting door Erik Laga, algemeen directeur en Tine Van Hoof, stafmedewerker
organisatiebeheersing).
 3. Uitgebreide toelichtingen, zoals bepaald in artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, door bestuurders van de stad in de
intergemeentelijke verenigingen door de volgende afgevaardigden:
- Mevrouw Greet Geypen, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging IVERLEK en de uitoefening van haar mandaat.
- Mevrouw Greet Geypen, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging IGEMO en de uitoefening van haar mandaat.
- Mevrouw Rita Van den Bossche, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging IVAREM en de uitoefening van haar mandaat.
- Mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging PIDPA en de uitoefening van haar mandaat.
- Mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging PONTES en de uitoefening van haar mandaat.
- De heer Stefaan Deleus, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging CIPAL en de uitoefening van zijn mandaat.
Artikel 2
Het college besluit de toelichtingen, voorzien in artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, te agenderen op de gemeenteraad van
dinsdag 27 november 2018.

Overheidsopdrachten. Leveren van fruitsappen en wijnen geproduceerd
volgens de principes van Fairtrade. Vaststelling wijze van gunning
volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek 2018-OO-BB-411.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2018OO-BB-411 inzake de opdracht “Leveren van fruitsappen en wijnen geproduceerd volgens de
principes van Fairtrade” met als gunningscriteria:
 perceel 1:
- Prijs: 60 punten
- Kwaliteit: 20 punten
- Milieumaatregelen en biologische oorsprong: 20 punten.
 perceel 2:
- Prijs: 50 punten
- Kwaliteit: 30 punten
- Milieumaatregelen en biologische oorsprong: 20 punten.
Artikel 2
Collegebeslissingen website
19 oktober 2018

4

In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Stad Mechelen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of
aanbestedende entiteiten, meer bepaald :
 Stad Mechelen met inbegrip van stedelijke VZW's en AGB's, Sociaal Huis Mechelen, IVA's
en EVA's en het Zorgbedrijf Rivierenland.
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

nv Brouwerijen Alken-Maes, Blarenberglaan 3C 2 te 2800 Mechelen;

Oxfam Wereldwinkel Antwerpen vzw, Sint Jacobsmarkt 82 te 2000 Antwerpen;

Solucious nv, Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle;

Biodyvino, Ten Hoflaan 22 te 2980 Zoersel.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 15 oktober 2018 om 10.00 uur.

Begraafplaatsen. Goedkeuring bijkrediet voor noodzakelijke herstelling aan
dienstvoertuigen.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot opname in budgetwijziging nr. 2/2018 van 2.000 EUR extra krediet op
raming 2018140528 voor herstelling van dienstvoertuigen door derden en 2.000 EUR extra
krediet op raming 2018160032 voor herstelling van materieel door derden.

Onderwijsondersteuning. Onderwijs referentiegroep. Goedkeuring
continuering project "School in Kaart".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de tussentijdse evaluatie van het project “School in Kaart”
(periode januari – juni 2018) uitgevoerd door Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om het project “School in Kaart” te continueren vanaf januari 2019.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiën

datum

opdracht

Budgetwijziging
nr. 2/2018

Voorzien van 20.000 euro voor
continuering “School in Kaart”
vanaf 1 januari 2019.
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Aktename
geslaagde wedstrijd Stroomversnellers en opname subsidiebedrag
budget in budgetwijziging nr. 2/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de geslaagde wedstrijd Stroomversnellers.
Artikel 2
Het college besluit het projectvoorstel ‘Isolatie bij Zonneklaar’ in samenwerking met Klimaan
verder uit te werken.
Artikel 3
Het college besluit de respectievelijke inkomsten en uitgaven van € 85.665 op te nemen in
budgetwijziging nr. 2/2018 voor het jaar 2019.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Duurzame
ontwikkeling en
energie en dienst
gebouwenbeheer

datum

opdracht

opmerking

Verfijnen projectvoorstel in afstemming
met het Vlaams Energieagentschap en
zorgen voor de uitvoering van het project

Milieu en Landbouw. Brownfieldconvenant Kometsite Mechelen. Aanduiden
van afgevaardigden voor de stuurgroep en verwijzen goedkeuring
brownfieldconvenant voor kennisname naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit volgende afgevaardigden aan te duiden voor de stuurgroep van het
brownfieldproject site Komet:
 effectieve afgevaardigde: Jan Pluys, team stadsontwikkeling;
 plaatsvervangende afgevaardigde: Alex Eekelaers, dienst milieu en landbouw.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname van het besluit tot goedkeuring van 6 september 2018 van de Vlaamse
Regering van het brownfieldconvenant Kometsite Mechelen.

P&P - Mobiliteit. De Lijn. Goedkeuren Shopping Biljet op koopweekends
tijdens eindejaarsperiode 2018-2019 + opdracht tot aandringen bij De
Lijn tot verkrijgen opgevraagde cijfermateriaal met betrekking tot
omleiding naar aanleiding van de speelstraat Van Hoeystraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om een overeenkomst derdebetaler met De Lijn af te sluiten om een
goedkoop heen- en terugbiljet van 1 euro aan te bieden aan de busreizigers die vanuit
Mechelen of de buurgemeenten naar Mechelen reizen tijdens de eindejaarsperiode op volgende
weekends:
 15-16 december 2018;
 22-23 december 2018;
 29-30 december 2018;
 5-6 januari 2019.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om in het kader van deze beslissing bij De
Lijn aan te dringen op het gevraagde cijfermateriaal (vertragingen) met betrekking tot de
omleiding naar aanleiding van de speelstraat Van Hoeystraat (college 3/08/2018 – punt 47)
waarmee de kost van 3.323,03 euro door De Lijn wordt verantwoord.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Opmerking

Marketing &
Communicatie

Opnemen van Shopping Biljet in de
communicatie.

i.s.m. Economie en P&P Mobiliteit

MMMechelen
Feest

Opnemen van Shopping Biljet in de
communicatie.

i.s.m. Economie en P&P Mobiliteit

P&P - Mobiliteit

Opvolgen overeenkomst met De Lijn

Sociale Tewerkstelling. Youth Start: aktename organisatie training
‘Entrepreneurial Class’ (vaardig ondernemen en ondernemende
vaardigheden), gratis ter beschikkingstelling vergaderzaal Oh! en
financiering 5 deelnemers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de YouthStart training van 3 t.e.m. 21
december 2018.
Artikel 2
Het college stelt de vergaderzalen (+ koffie formule) in het Ondernemershuis gratis ter
beschikking.
Artikel 3
Het college beslist om de training van 5 jongeren te financieren ten bedrage van 5.000 euro en
beslist hiervoor 5.000,- EUR te verschuiven via budgetwijziging nr. 2/2018 van raming
2018002392 met budgetsleutel 2018/6130370/30/0904/01 (Werkingsmiddelen Sociale
Tewerkstelling) naar raming 2018003033 met budgetsleutel 2018/6490110/30/0904/01
(Nominatieve toelage aan YouthStart Mechelen).
Artikel 4
Het college vaardigt schepen K. Den Roover af om te zetelen in de jury op de certificatiedag op
21/12/2018 om 13.30u in het Ondernemershuis.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Black Friday 23 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van Black Friday in het kernwinkelgebied op 23
november 2018 van 15u tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
9/11/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De steltenlopers dienen het K.B. 01/12/1975 na te leven.
 Bij het kiezen van de randanimatie graag rekening houden met de reeds geboekte
(vuur)animatie tijdens Mechelen Houdt Je Warm. Er moet duidelijk een verschil zijn. Graag
in overleg met mmMechelen Feest vzw animatie bepalen.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het uitvoeren van een vuuract op de Ijzerenleen, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet
gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Rond de artiesten die vuur spuwen dient een veiligheidsperimeter te worden ingesteld naar
het publiek toe.
 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 toelating tot het uitvoeren van bijkomende aankleding:
 het leggen van een lange zwarte rode loper over vb. Bruul of de voetpaden in de andere
straten;
 het plaatsen van (nep)kaarsen, windlichten, solar bollen of … bij een 300 tal handelaars
voor de deur;
 Inpakken van lantaarnpalen, bomen, elektriciteitskasten, banken, standbeelden,… in
goudfolie van lantaarnpalen, bomen, elektriciteitskasten, banken, standbeelden,..
(kleurenthema is immers zwart en goud);
 Ophangen van gouden lampionnen in de straten (in de bomen, aan de lantaarnpalen, bij de
etalages),
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de zwarte rode loper dient op een degelijke manier bevestigd te worden, zonder
beschadiging aan het wegdek aan te brengen;
- de folie dient na het evenement verwijderd te worden.
Artikel 4

Collegebeslissingen website
19 oktober 2018

8

Het college stelt zich vragen bij het aanbrengen van gouden lampionnen op de bestaande
kerstverlichting (niet te combineren) en geeft opdracht aan mmMechelen Feest om dit in
samenspraak met de Uitvoeringsdiensten op een andere manier te organiseren.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

23/11/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Praktische afspraken
worden nog gemaakt

Wijkonderhoudsteam

23/11/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Praktische afspraken
worden nog gemaakt.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Technotrailer Basisschool De Ark 13
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Basisschool De Ark voor de plaatsing van de technotrailer op de parkeerstrook aan de Arkkade,
langs de Leuvense Vaart van 12 november 2018 15u tot 13 november 2018 19u.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

12/11/2018
15u tot
13/11/2018
19u

Parkeervrij maken van
parkeerstrook Arkkade, langs
Leuvense Vaart

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een educatieve dag door basisschool De Ark die doorgaat op 13 november
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een educatieve dag door basisschool De Ark die doorgaat op 13
november 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 12 en 13
november 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Battelse Bergen tussen Zennegatvaart en basisschool De Ark - zijde Leuvensevaart:
Het parkeren is verboden van 12/11/2018 - 15.00 uur tot 13/11/2018 - 19.00 uur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
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. I Love Popcorn 16 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Hombeek voor de organisatie van aspirantenfuif I Love Popcorn in jeugdhuis Hoje op 16
november 2018 van 21u tot 17 november 2018 03u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 de fuif met dj dient 2 erkende bewakingsagenten te voorzien;
 einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde fuif
om 03.00 uur met uitloop tot max. 04.00 uur;
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
16/11/2018 van 21u tot 17/11/2018 03u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college
dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Sport. Toewijzing van subsidie voor sportevenementen binnen Mechelse
sportverenigingen 2018 - reeks 4.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst volgende subsidiebedragen toe voor subsidie voor sportevenementen 2018
aan volgende sportevenementen:
Club
Royal Gym vzw
SP&O
Mechelse Waterski Klub

Evenement

Subsidie

Open Belgian Youth
Championships 2018
Triatlonweekend 2018

1100 euro

Senior Slalom Special en
MWK-cup 2018

700 euro

1100 euro

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
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Artikel

Bedrag

Omschrijving

Naam club

2018/6490120/70/0740/02

€1100

Subsidie sportevenementen

Royal Gym vzw

2018/6490120/70/0740/02

€1100

Subsidie sportevenementen

SP&O

2018/6490120/70/0740/02

€700

Subsidie sportevenementen

Mechelse Waterski Klub

Overheidsopdrachten. Predikherenklooster: leveren, plaatsen en aansluiten
van bibgerelateerd ict materiaal - beveiligingspoorten. Goedkeuring
gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Predikherenklooster: leveren, plaatsen en aansluiten
van bibgerelateerd ict materiaal - beveiligingspoorten” akte van het verslag van nazicht van de
offertes van 10 oktober 2018, opgesteld door Afdeling Gebouwenprojecten.
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 “Predikherenklooster: leveren, plaatsen en aansluiten van
bibgerelateerd ict materiaal - beveiligingspoorten” aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bibliotheca Belgium,
Antwerpsesteenweg 124/74 te 2630 Aartselaar-basis (Nedap PG50).

Overheidsopdrachten. Boekdrop bibliotheek Predikherenklooster - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Boekdrop bibliotheek Predikherenklooster” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 10 oktober 2018, opgesteld door Afdeling
Gebouwenprojecten.
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 “Boekdrop bibliotheek Predikherenklooster” aan de economisch
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde HSBIB, Koningshoeven 69 te NL-NL5018 Tilburg.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-GEB-377.

Overheidsopdrachten. Predikherenklooster: leveren, plaatsen en aansluiten
van bibgerelateerd ict materiaal - intelligente inleverkasten.
Goedkeuring gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Predikherenklooster: leveren, plaatsen en aansluiten
van bibgerelateerd ict materiaal - intelligente inleverkasten” akte van het verslag van nazicht
van de offertes van 10 oktober 2018, opgesteld door Afdeling Gebouwenprojecten 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 “Predikherenklooster: leveren, plaatsen en aansluiten van
bibgerelateerd ict materiaal - intelligente inleverkasten” aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs), zijnde HSBIB, Koningshoeven 69 te NL-NL-5018 Tilburg.

Overheidsopdrachten. RFID stations bibliotheek Predikherenklooster. Bestek
2018-OO-GEB-378. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “RFID stations bibliotheek Predikherenklooster” het
verslag van nazicht van de offertes van 10 oktober 2018, opgesteld door Afdeling
Gebouwenprojecten 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 “RFID stations bibliotheek Predikherenklooster” aan de enige
bieder, zijnde HSBIB, Koningshoeven 69 te NL-NL-5018 Tilburg.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-GEB-378.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Bankstraat - vlakbij spoorwegoverweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2811 Mechelen, Bankstraat (net na de
spoorwegovergang richting Zepstraat).
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
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 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
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.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en 17.00
u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 Men dient drie putdeksels te vervangen, waarvan één nagenoeg in het midden van de
rijbaan ligt.
 Nadien moet er opnieuw een stuk ronde putten geasfalteerd worden.
 Gezien de positie van de werf vlak aan de overweg, hebben we geadviseerd om geen
wisselend verkeer door te laten. (met de kans dat de rijrichting Zepstraat, zich vast rijdt op
de werf en blijft stilstaan op de overweg)
 Voetgangers en fietsers hebben doorgang naast de werf en kunnen over de spoorweg.
 De andere voertuigen dienen een omleiding te volgen: Hombekerkouter – Kapelseweg –
Schoolstraat – Heike.
Geplaatst verkeersmateriaal:
Ter hoogte van de werf:
Kruispunt Zepstraat–Heike:
Kruispunt
Kruispunt
Kruispunt
Kruispunt
Kruispunt

Heike–Schoolstraat:
Schoolstraat–Kapelseweg :
Kapelseweg–Homberkerkouter:
Hombekerkouter-Locquetstraat:
Homberkerkouter-Mechelseweg:

Kruispunt Sint Martinus-F Reyniersstraat:
Kruispunt Bankstraat-Eglegemweg:

nadar met C3 + C31(langs beide kanten)
aankondigingssignalisatie, omleidingspijl
Nadar met C3 onderbord “UPV” en M2, F45b,
D1, A31
2 omleidingspijlen
2 omleidingspijlen
omleidingspijl
2 omleidingspijlen
aankondigingssignalisatie, omleidingspijl
Nadar met C3 onderbord “UPV” en M2, F45b,
D1, A31
omleidingspijl
Nadar met C3 onderbord “UPV” en M2, F45b,
D1, A31
omleidingspijl

Het college vestigt er de aandacht op dat bij het bord doodlopende straat en onderbord
uitgezonderd plaatselijk verkeer ook duidelijk dient gemaakt te worden dat voor fietsers en
voetgangers doorgang behouden blijft.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
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Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Voor de overige weggebruikers:
•
Auto’s:
omleiding volgen
•
Vrachtvervoer:
omleiding volgen
•
Openbaar vervoer: werd door politie ingelicht
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2811 Mechelen, Bankstraat (net na de spoorwegovergang richting
Zepstraat), op 31-10-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Bankstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
 De aankondigingssignalisatie wordt geplaatst op: 22-10-2018.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Maurits Sabbestraat 88.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Maurits Sabbestraat 88
en die de afbraak en heropbouw van een rijwoning tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
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 (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 Gewone voertuigen kunnen naast elkaar passeren. Grotere voertuigen zullen beurtelings
moeten doorrijden.
 Voetgangers en fietsers moeten via een corridor op de rijbaan.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:

Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm
en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
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Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.

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.
De volgende verkeerstekens worden geplaatst:
 op de werfzone: D1c
 voor de werfzone: A31 (werkman) – C35 (verboden in te halen) – A7c (rijbaanversmalling)
– B19 (voorrangsregeling)
 voor de corridor: D10 (voetpad en fietspad)
 achter de werfzone: F47 (einde werken)
 aan de overzijde: E3 (parkeer- en stilstandverbod) - B21 (voorrangsregeling)
Artikel 5
Het college besluit de private werf, Maurits Sabbestraat 88, in de periode van 29/10/2018 tot
21/12/2018 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 Maurits Sabbestraat 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

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Zemstbaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Zemstbaan (tussen Zennebeemden en
autokeuring) te 2800 Mechelen: kabel- en sleufwerken.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
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 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
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.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 Er wordt gewerkt op de Zemstbaan tussen de Zennebeemden en de autokeuring, en de
ondertunneling.
 In een eerste fase wordt er aan de westkant van de Zemstbaan gewerkt. Er wordt steeds
een corridor voorzien voor de fietsers, rond de werfzone. Deze is maximaal 50 meter. Het
overige verkeer via voorrangsregeling.
 In een tweede fase wordt er aan de oostkant van de Zemstbaan gewerkt. Er wordt steeds
een corridor voorzien voor de fietsers, rond de werfzone. Deze is maximaal 50 meter. Het
overige verkeer via voorrangsregeling.
 In een derde fase wordt in de ondertunneling gewerkt. Er wordt steeds een corridor
voorzien voor de fietsers, rond de werfzone. Het overige verkeer via beurtelingse regeling
met driekleurige verkeerlichten.
 Bij het plaatsen van de signalisatie dient voldoende ruimte voorzien te worden zodat de
fietsers vlot kunnen langsrijden via de corridor.
 Volgend verkeersmateriaal wordt er geplaatst:
1° fase:
voor de werf: C35 (inhaalverbod) - A31 (werken) - B19 (voorrangsregeling) –
F47 (einde werken)
ter hoogte van de werf: bareel D1 (te volgend rijrichting) – D7 (fietspad)
corridor voor fietsers
na de werf: bareel D1 (te volgend rijrichting) – B21 (voorrangsregeling) – C35
(inhaalverbod) – A31 (werken) – F47 (einde werken)
2° fase:
zie fase 1
3° fase:
voor de werf: A33 (verkeerslichten) - C35 (inhaalverbod) - A31 (werken) - B19
(voorrangsregeling) – verkeerslichten - F47 (einde werken)
ter hoogte van de werf: bareel D1 (te volgend rijrichting) – D7 (fietspad)
corridor voor fietsers
na de werf: bareel D1 (te volgend rijrichting) – B21 (voorrangsregeling) –
verkeerslichten - C35 (inhaalverbod) – A31 (werken) – A33 (verkeerslichten) F47 (einde werken)
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
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Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Zemstbaan (tussen Zennebeemden en autokeuring) te 2800
Mechelen – kabel en sleufwerken, in de periode van 22-10-2018 tot en met 16-11-2018 , toe
te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Zemstbaan ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Dodenhulde. Goedkeuring programma
donderdag 1 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het programma van de jaarlijkse dodenherdenking, op
donderdag 1 november 2018, op de stedelijke begraafplaats en het kerkhof te Muizen.
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Artikel 2
Het college duidt de schepenen Marina De Bie en Stefaan Deleus aan als afgevaardigden van
de stad op de plechtigheid op de stedelijke begraafplaats op donderdag 1 november 2018 om
10u20.
Het college verzoekt de heer Christiaan Backx, voorzitter gemeenteraad, om eveneens
aanwezig te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 3
Het college duidt schepen Stefaan Deleus aan als afgevaardigde van de stad op de plechtigheid
op het kerkhof van Muizen op donderdag 1 november 2018 om 12u30.
Artikel 4
Het college duidt schepen Stefaan Deleus aan om een korte toespraak te houden voorafgaand
aan de plechtigheid op het kerkhof van Muizen.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
Voor
1/11/2018

Ten laatste
op
30/10/2018

Begraafplaatsen

1/11/2018

Team verkeerssignalisatie
Communicatie

opdracht

opmerking

- plaatsen van vlaggenmasten met de
Belgische, Vlaamse en Mechelse vlag op
de begraafplaatsen van ALLE
deelgemeenten
- leveren van 6 vlaggen namelijk: Groot
Brittannië, USA, de Russische Federatie,
Frankrijk, de Vlaamse Leeuw en de
Belgische vlag op het bureau van de
begraafplaats van Mechelen
-Plaatsen van nadarbanners voor
bekendmaking van extra parking van
YRKV Mechelen
- plaatsen van de 4 bloempotten voor de
graven met een legaat.
-Leveren van de 6 vlaggen op de
begraafplaats van Mechelen
- Op de begraafplaats van Mechelen
voorzien van één personeelslid in
uniform voor het hijsen van de vlaggen
en 2 personeelsleden in uniform voor het
dragen van de krans en de bloemstukken
tijdens de plechtigheid.
Parkeerverbod in stellen op
Ziekebeemden tussen oude en nieuwe
ingang, beide kanten op 1/11/2018
vanaf 06u00
Aanmaken van banners voor de
aanwijzing van de alternatieve parkings.
Verspreiden van info rond het gebruik
van de alternatieve parking
Bekendmaking van de plechtigheid via
de gebruikelijke kanalen.

Laten hangen tot
en met 11
november 2018

Parking fanshop

Uitnodigingskaart
geldt als
parkeerkaart
Rekening houden
met informatie
gegeven door
YRKV

Aanmaken en drukken van de
uitnodigingen

Artikel 6
Het college neemt kennis van volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
opdracht
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Begeleiden van de optocht

1/11/2018

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot van 150,00 euro toe te kennen aan Guy Van Dam,
Interne dienstverlening en Protocol, voor de medewerking van een later te bepalen vereniging
aan de plechtigheid op 1 november 2018.
Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

omschrijving

leverancier

2018141714

480 €

Leveren kronen en chrysanten

Bloemen Louis

2018141714

150 €

bloemstuk

Bloemen Riesterer

2018141711

150 €

voorschotten

jeugdvereniging

Interne Dienstverlening en Protocol. Herdenking Wapenstilstand WOI.
Delegatie 10 en 11 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt schepen Bart De Nijn aan als afgevaardigde van de stad op de academische
zitting ‘Einde WOI 100 jaar’ van 10 november 2018 om 15u in de stadsschouwburg.
Het college geeft opdracht aan de dienst Interne Dienstverlening & Protocol om Christiaan
Backx, voorzitter gemeenteraad, te bevragen over zijn aanwezigheid op de plechtigheid.
Artikel 2
Het college duidt schepen Bart De Nijn aan om een toespraak te houden op de academische
zitting ‘Einde WOI 100 jaar’.
Artikel 3
Het college duidt de schepenen Bart De Nijn en Marina De Bie aan als afgevaardigden van de
stad op de plechtigheid van zondag 11 november 2018 om 10u30 in de kathedraal.
Het college verzoekt de heer Christiaan Backx, voorzitter gemeenteraad, eveneens aanwezig
te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 4
Het college duidt de schepenen Bart De Nijn en Marina De Bie aan als afgevaardigden van de
stad op de plechtigheid van zondag 11 november 2018 om 11u30 aan het monument van de
gesneuvelden en op de receptie.
Het college verzoekt de heer Christiaan Backx, voorzitter gemeenteraad, eveneens aanwezig
te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 5
Het college duidt schepen Bart De Nijn aan als afgevaardigde van de stad om een toespraak te
houden op de plechtigheid van zondag 11 november 2018 om 11u30 aan het monument van
de gesneuvelden en geeft opdracht aan de dienst Interne Dienstverlening & Protocol om
schepen Bart De Nijn de nodige info te bezorgen voor zijn toespraken.

Wonen. Heraanleg openbaar domein Kruisbaan. Principebeslissing tot het
plaatsen van ondergrondse containers voor de wijk.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de inzameling van het afval voor papier en karton,
glas en/of restafval via ondergrondse afvalcontainers voor het te vernieuwen gedeelte van de
Kruisbaan.

P&P - Publieke Ruimte. Projectoproep "Proeftuin ontharding". Goedkeuring
in te dienen projecten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de projectoproep ‘Proeftuinen Ontharding’ en van het feit dat tot
9 november 2018 een subsidieaanvraag ingediend kan worden.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de Afdeling Projecten en Planning om de subsidieaanvraag op
te maken voor de “sloop van het entrepotgebouw op de Keerdoksite” en in te dienen tegen 9
november 2018. Deze aanvraag valt binnen de onthardingsprojecten met quick-win.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Afdeling Projecten en Planning om de subsidieaanvraag op
te maken voor de “opmaak van een visie en actieplan (met inbegrip van pilootprojecten) voor
het onderzoek naar mogelijkheden van ontharding in verschillende types straten in Mechelen”
en in te dienen tegen 9 november 2018. Deze aanvraag valt binnen de systemische
onthardingsprojecten.
Artikel 4
Het college neemt kennis dat ORIOM‘ (Open ruimte in en om Mechelen) een coalitievormend
onthardingsproject zal indienen: Realisatie van effectieve onthardingen om ecologische en/of
recreatieve verbindingen te kunnen maken. Het college keurt goed dat de Stad Mechelen als
partner zal optreden binnen dit project.

Staf Financiën. Parking Zwartzustersvest. Doorsturing intern reglement ter
goedkeuring naar gemeenteraad bij hoogdringendheid.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt bij hoogdringendheid naar de gemeenteraad van 23
oktober 2018:
 Goedkeuring ‘Intern reglement parking Zwartzustersvest’.

Belastingen en Inningen. Invoering retributiereglement parkeren
ondergrondse parking Zwartzustersvest. Verwijzing naar
gemeenteraad bij hoogdringendheid.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt bij hoogdringendheid naar de gemeenteraad van 23
oktober 2018:
 Invoering van het retributiereglement inzake parkeren in de ondergrondse parking
Zwartzustersvest, met ingang van 5 november 2018 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.

Openbaar Domein. Ontsluiting regionaal ziekenhuis Roosendaelveld:
bijkomende werken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte dat de kosten voor de sturing van de verkeerslichten aan het nieuwe
ziekenhuis niet in de raming is opgenomen en aan de stad zullen gefactureerd worden.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst financiën om in budgetwijziging nr. 2/2018
€ 20.877,62 over te boeken van raming 2018146998 “Investeringstoelage VZW Emmaüs” naar
raming 2018143311 “Straatmeubilair”.
Artikel 3
Het college neemt akte van de aanpassingswerken aan de riolering van de ontsluitingsweg van
het nieuwe ziekenhuis.
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