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

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. maandverslag oktober 2017.
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag oktober 2017 van de dienst Interne Preventie
en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag oktober 2017 naar de overlegcomités.

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. Jaaractieplan 2018. Opdracht tot
toelichting selectie gebouwen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het jaaractieplan 2018 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het jaaractieplan 2018 naar de overlegcomités.

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. Overzicht Bedrijfsbezoeken 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de bedrijfsbezoeken 2018 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het overzicht bedrijfsbezoeken 2018 naar de overlegcomités.

Belastingen en Inningen. Belasting dossierkosten 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor
dossierkosten bij bouw- en verkavelingsaanvragen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag
van € 6.614,80.
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Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 8
december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van
8 december 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
19 januari 2018, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie 1 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 1 december 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 19
januari 2018, na goedkeuring ervan.

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 6 december 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 19
januari 2018, na goedkeuring ervan.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Battelsesteenweg
1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) – 1. Volle grond – T ICS 17627
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgendewerken:
 Stuivenbergbaan
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17626
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Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Stuivenbergbaan
Saneren cabine 46 – E 17623
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Mechelsveldstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17625
 Blaasveldstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17624

Interne Dienstverlening en Protocol. Europese Rope Skipping. Goedkeuring
ontvangst op 17 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de Europese Rom skippers een ontvangst met receptie aan te bieden in de
Kolommenzaal op zaterdag 17 februari 2018 om 17u.
Artikel 2
Het college duidt burgemeester Bart Somers en de schepenen Walter Schroons en Koen
Anciaux aan als afgevaardigden op de receptie in de Kolommenzaal op 17 februari 2018.
Artikel 3
Het college beslist dat de afgevaardigden van het college onderling overleggen wie een korte
toespraak zal houden op de receptie in de Kolommenzaal op 17 februari 2018.

Marketing en Communicatie. Ontvangsten nieuwe inwoners 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist dat in 2018 6 ontvangsten zullen plaatsvinden op de hieronder vermelde
data.
In januari 2019 zal een evaluatie van het aantal ontvangsten dat nodig is per jaar voorgelegd
worden aan het college.
Op deze data van de ontvangsten nieuwe inwoners worden er geen info- of
bewonersvergaderingen georganiseerd.
De ontvangsten vinden plaats in de Keldermanszaal of Kolommenzaal, indien de
Keldermanszaal niet vrij is.
Data verwelkomingen 2018:
 Donderdag 15/03/2018: (nieuwe inwoners ingeschreven in aug-sept 2017) – ontvangst in
Kolommenzaal.
 Dinsdag 17/04/2018: (nieuwe inwoners ingeschreven in okt-nov 2017) – ontvangst in
Kolommenzaal.
 Dinsdag 05/06/2018 : (nieuwe inwoners ingeschreven in dec 2017 – januari 2018) Keldermanszaal
 Dinsdag 18/09/2018 : (nieuwe inwoners ingeschreven in feb-maart 2018) Keldermanszaal
 Dinsdag 13/11/2018: (nieuwe inwoners ingeschreven in apr-mei 2018) - Keldermanszaal
 Dinsdag 11/12/2018: (nieuwe inwoners ingeschreven in jul-aug-sept 2018) Keldermanszaal
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Artikel 2
Het college duidt burgemeester Bart Somers als gastheer aan.
Bij verhindering zal de burgemeester zorgen voor een plaatsvervanger, zodat minstens één lid
van het college aanwezig is.
De leden van het college engageren zich om minstens één verwelkoming van nieuwe inwoners
bij te wonen in 2018.
Artikel 3
Het college beslist dat de gidsen worden vergoed op basis van een vrijwilligersvergoeding
(budgetbesparend). Afwisseling van gidsen wordt voorzien: de stadsgidsen Rudi De Mets en
Ferre Uytterhoeven zijn niet aanwezig op alle ontvangsten in 2018.
Bij hun afwezigheid komt een vervanger.
De kosten van maximum 300 euro op jaarbasis kunnen verrekend worden op budgetsleutel
2018/6130371/20/0119/14 erelonen, vrijwilligers raming 2018150384.
De receptiekosten (hapjes) bedragen ongeveer 800 euro per ontvangst.
Er wordt rekening gehouden met collegebeslissing van 30/04/2010 om bij eigen festiviteiten
ook vegetarische hapjes te voorzien.
Artikel 4
Het college neemt kennis van het welkomstpakket, samengesteld met stadsinfo, vrijkaarten en
producten van de lokale handel en horeca.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Marcom



Coördinatie
welkomstpakket:
Maart 2018



Bevolking




Winkelmanagement



Interne
dienstverlening en
Protocol








Algemene coördinatie
ontvangst nieuwe inwoners.
Coördinatie welkomstpakket
met Mechelse handelszaken.
Uitnodigingen versturen naar
nieuwe inwoners.
Tweemaandelijks lijsten
nieuwe inwoners met
volgende velden: naam,
voornaam, nieuw adres,
oude gemeente,
geboortedatum en
inschrijvingsdatum in
Mechelen.
Adressen op etiketten
bezorgen.
Huisvuilkalender bezorgen
bij inschrijving van nieuwe
Mechelaars.
Zorgen voor drank en
personeel voor bediening
hapjes en drank.
Vrijhouden Keldermanszaal
(namiddag) raadzaal,
trouwzaal, kolommenzaal,
sectiezaal en overloop, op
deze data.
Ontvangsten van 15.03 en
17.04.2018: Kolommenzaal,
overloop, sectiezaal en
trouwzaal vrijhouden op
deze data.
Bemanning voorzien aan
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9 weken voor datum
ontvangst

Bij alle nieuwe
inschrijvingen
Fairtradeproducten
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Cultuurcentrum



Duurzame
Ontwikkeling en
Energie



Milieu- en landbouw



Mechelen Kinderstad



voormalige infobalie bij
ontvangsten in
Kolommenzaal.
Receptie: cava en fruitsap
worden geschonken aan
begin van de avond.
Na de rondleidingen worden
streekbier, witte en rode
wijn, fruitsap, plat en
sprankelend water
geschonken.
Aanleveren
programmabrochure
cultuurcentrum
Bemande stand ter promotie
van Energiepunt Mechelen –
energiebesparende
maatregelen
Witte huisvuilzak, PMD en
roze zak en flyer Ivarem
aanleveren voor
welkomstpakket nieuwe
inwoners
Gadgets MK voor
welkomstpakketen
Aantal voor 2018: 600

3 weken voor
ontvangst
Data van
ontvangsten

2 weken voor
ontvangst

Eind februari 2018

Toezicht Financiën. Besturen van de eredienst. Uitbetaling 1ste deel
exploitatietoelagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit 70 % van de tussenkomst exploitatie 2018 uit te betalen aan de
verschillende besturen van de eredienst.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. Raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
2018142336

6490160/30/0790/01

2018000872

6490160/30/0790/01

2018142334
2018142325

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

2018142327

6490160/30/0790/01

2018142326
2018142324
2018002473

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

Protestantse kerk MechelenNoord
Protestantse kerk MechelenZuid
Kerkfabriek Emmaüs
Kerkfabriek O.L.V. van
Hanswijk
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist
en Sint-Jan Evangelist
Kerkfabriek Catharina
Kerkfabriek Lieve-Vrouw
Kerkfabriek Sint-Pieter
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Toezicht Financiën. AGB MAC. Betaalbaarstelling prijssubsidie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de prijssubsidie aan het AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC)
betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om telkens, op basis van een factuur
waaruit het effectief aantal bezoekers blijkt van het AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC), de
prijssubsidie te betalen.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Betaalbaarstelling prijssubsidie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de prijssubsidie aan het AGB Sport Actief Mechelen (SAM) betaalbaar te
stellen.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de financieel beheerder om de prijssubsidie van 3.634.290
euro te betalen aan het AGB Sport Actief Mechelen (SAM).

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 10km van Mechelen 14 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
Regionale Atletiekvereniging Mechelen voor de organisatie van 10km van Mechelen in
sportpark De Nekker op zaterdag 14 april 2018 van 14u tot 17u, mits aan alle voorwaarden
wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Een eventuele subsidieaanvraag voor sportevenement moet ingediend worden via het
digitaal subsidieloket -
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https://service.europe.arco.biz/Stad_Mechelen/Auth/Login.aspx?returnto=%2fStad_Mechel
en%2fdefault.aspx
Artikel 2
Het college keurt het voorgestelde parcours van 10km goed.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Spuibeekstraat, dijk
Dijle, Muizenhoekstr, Bonheidensteenweg,Terdonklaan, dijk Dijle, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 12 april 2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 16 april 2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

14/4/2018
van 14u
tot 17u

Parkeer- en verkeersvrij maken
van Spuibeekstraat,
Muizenhoekstraat,
Bonheidensteenweg,Terdonklaan

opmerking
Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Artikel 5
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

motorbegeleiding

14 april 2018

2 motorrijders

Artikel 6
Signaalgevers dienen geplaatst te worden op volgende kruispunten:
 Spuibeekstraat - uitgang sportpark De Nekker;
 Spuibeekstraat - Nekkerspoel-Borcht;
 Dijlepad ter hoogte van waterstuw;
 Dijlepad - Muizenhoekstraat ter hoogte van café Brughuis;
 Muizenhoekstraat - Muizenhoekstraat ter hoogte van Kapel van O.-L.-Vrouwe van de
Muizenhoek;
 Muizenhoekstraat - Bonheidensteenweg;
 Bonheidensteenweg - Ter Doncklaan;
 Ter Doncklaan - Jan van Musenelaan (één seingever zijde Bonheidensteenweg en één
seingever zijde Rijmenamsesteenweg)
 Rijmenamsesteenweg - Ter Doncklaan;
 Rijmenamsesteenweg - Muizenhoekstraat;
 Brugstraat - Dijlepad;
 Dijlepad -Dijleberg;
 Dijlepad - Hanswijk De Bercht;
 Dijlepad ter hoogte van sluis.
De lijst van de namen, geboortedatum en adres van de signaalgevers moet uiterlijk acht dagen
voor de start van de loopwedstrijd overgemaakt worden aan de politie, dienst "openbare orde",
Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen.
De signaalgevers moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Zij dragen om de linkerarm een band,
met horizontaal de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord
"signaalgever". Om het verkeer stil te leggen moeten signaalgevers gebruik maken van een
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schijf waarop het verkeersbord C 3 op beide zijden is afgebeeld, deze moet van reflecterende
producten gemaakt zijn. De schijf moet een middellijn hebben van ten minste 0,15 meter.
De inrichters worden er op gewezen dat het ontbreken van de signaalgevers op een voorzien
kruispunt, het verbod tot starten van de wedstrijd met zich meebrengt. Indien er niet
voldoende signaalgevers aanwezig zijn binnen het half uur, voorafgaand op het voorziene
tijdstip van het vertrek, wordt de wedstrijd ambtshalve afgelast.
Artikel 7
Eventueel begeleidende voertuigen dienen eveneens het Koninklijk Besluit van 01.12.1975,
toepasselijk op hun categorie, na te leven.
Artikel 8
De deelnemers moeten het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, naleven en moeten
langs het parcours rechts in de gevolgde richting lopen en moeten in ieder geval de bestaande
voetpaden en/of bermen volgen. Er dient steeds een vrije doorgang voor het uit de
tegenovergestelde richting komende verkeer gevrijwaard blijven.
Artikel 9
De organisatoren dienen de toelating te vragen aan NV Waterwegen en Zeekanaal voor wat
betreft het gebruik van de jaagpaden langs de Dijle.

Jeugd. Goedkeuring uitbetaling subsidie kampvervoer 'eigen Keuze' aan
Chiromeisjes Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat de subsidie kampvervoer wordt uitbetaald aan de Chiromeisjes
Hombeek.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de Afdeling Financiën om de subsidie kampvervoer ‘eigen
keuze’ uit te betalen aan Chiromeisjes Hombeek.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie algemene
bewonersvergadering Leest op 26 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Leest in zaal Ter
Coose, Kouter 1/A op maandag 26 februari 2018, om 20.00 uur, en stelt volgende agenda
vast:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester Bart Somers
 Samen Mechelen maken: Mechelenmakers en de dorpswerking door schepen Katleen Den
Roover
 Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid projecten + renovatiemobiel
door schepen Marina De Bie
 Project burenbemiddeling door schepen Stefaan Deleus
 Vragenronde
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Artikel 2
Het college besluit burgemeester Bart Somers en de schepenen Katleen Den Roover, Marina
De Bie, Stefaan Deleus af te vaardigen om als spreker aanwezig te zijn op de algemene
bewonersvergadering Leest.
Schepen Koen Anciaux zal eveneens aanwezig zijn.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Transport en
evenementen

datum
26/02/2018

opdracht



27/02/2018



Klaarzetten grote zaal: stoelen
in rijen zetten + 2 tafels met
stoelen vooraan voor sprekers.
Beamer, laptop,
geluidsinstallatie leveren.
Ophalen en terugbrengen
beamer, laptop,
geluidsinstallatie,…

opmerking

Afspraken hierover
worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

Wijk- en Dorpszaken. Goedkeuring opstart afhaalpunt groente- en
fruitpakketten in dorpshuis Walem.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming Artisjok om het afhaalpunt van hun groente- en fruitpakketten
gratis te implementeren in de ontmoetingsruimte van het dorpshuis Walem.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dorpsconsulente, in het kader van de vernieuwde
dorpswerking, hiervoor een gebruiksovereenkomst op te stellen en voor te leggen aan het
college.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Winterstraatfeest Emiel
Engelsstraat 27 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Emiel Engelsstraat de toelating wordt verleend om een winterstraatfeest te organiseren op
zaterdag 27 januari 2018 van 16u tot 23u30, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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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.
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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Katrien Peeters op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

27/1/2018
van 14u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
Emiel Engelsstraat
(oneven zijde)

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het ‘winterstraatfeest’ in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 27 januari
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het ‘winterstraatfeest’ in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op
27 januari 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op, 27 januari
2018, behoudens andersluidende.
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Artikel 2: Emiel Engelsstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Baron Coppenslaan en het jaagpad
langs de Nete, op 27 januari 2018, tussen 14u00 en 24u00, aan beide zijden van de rijbaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen het kruispunt met
de Baron Coppenslaan en het jaagpad langs de Nete, op 27 januari 2018, tussen 14u00 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. Valentijnsactie Mechelen MeeMaken
14 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken voor de organisatie van 3 valentijnsacties op woensdag 14 februari 2018
van 13u tot 19u30, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Goedkeuring programma:
- 13u – 19u30 – plaatsen van wall tussen de relingen van de Ijzerenleen
- 14u – 18u30 – laten rondlopen van een Valentijnshart en uitdelen van geschenkjes
- 16u – 18u30 – optreden van artiest + bekendmaking winnaars eindejaarswedstrijd.
 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
 Toegelaten geluidsnorm is 85 dB(A)
 De verklede figuren dienen het K.B. 01/12/1975 na te leven.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

14/2/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

opmerking
Huurprijs: gratis

Klein podium

Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Jeugd

14/2/2018

Ter beschikking stellen van
muziekinstallatie en
microfoons
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Aanvraag wordt bekeken
wanneer het digitale
formulier is ingevuld
11

door organisator.
Organisator dient zelf in
te staan voor het
ophalen en
terugbrengen.

Musea & Erfgoed. Goedkeuring timing en planning openingsweek met
officiële opening Hof van Busleyden op vrijdag 15 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met voorgestelde timing en planning van het openingsmoment voor
‘Roep om Rechtvaardigheid’ in het Hof van Busleyden.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met het geven van een voucher aan de bezoekers van de
tentoonstelling om later het museum te bezoeken.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met de voorgestelde timing en aanpak voor de openingsweek van het
museum en het slotweekend van ‘Roep om Rechtvaardigheid’.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Motorrit ten voordele van
longfibrose 3 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Libres, vertegenwoordigd door Rudy Verbeiren voor de organisatie van motorrit t.v.v.
longfibrose op zondag 3 juni 2018 van 09u tot 13u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Deelnemers kunnen hun motor parkeren op de afgebakende zone op de Grote Markt.
 Aanrijden kan enkel via Sint-Katelijnestraat en wegrijden via Befferstraat/ Veemarkt.
 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
 Er dient zeer goed gecommuniceerd te worden naar de deelnemers hoe (via
Katelijnestraat) deze moeten aanrijden om te voorkomen dat men toekomt via de
Veemarkt/Befferstraat en de Bruul. Vanaf 11u worden ook deze routes gecontroleerd door
een ANPR camera, een passeertoelating is in dit besluit enkel voorzien voor de camera van
de Steenweg 20.
 De deelnemers dienen zich individueel te houden aan het KB van 1.12.1975, houdende het
algemeen regelement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg.
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De organisator dient gewezen te worden op het algemeen geldende doorrijverbod voor
quads en dit op het ganse grondgebied van Mechelen.

Artikel 2
Het college neemt er akte van dat schepen Koen Anciaux zal aanwezig zijn op de organisatie
van de motorrit ten voordele van longfibrose op 3 juni 2018.
Artikel 3
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
3/6/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Nadars

3/6/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes

Wijkonderhoudsteam

3/6/2018

Leveren en ophalen van 5
vuilnisbakken

Interne
dienstverlening en
protocol

3/6/2018

Gratis ter beschikking stellen
van Keldermanszaal
Voorzien van dranken

opmerking
Huurprijs:0 euro
Aantal te bepalen in
overleg met organisator

De Keldermanszaal kan
gratis ter beschikking
gesteld worden voor
activiteiten ten voordele
van een goed doel. De
organisator dient te
bewijzen dat minstens
1.000 euro wordt
geschonken aan het
goede doel.
De organisator dient
zelf in te staan voor het
schenken van de
dranken. De dranken
worden aangerekend
volgens het geldend
tarief.
De organisator dient de
nodige praktische
afspraken te maken
met de dienst interne
dienstverlening en
protocol wat betreft
openen en sluiten
Keldermanszaal,
gebruik dranken,
gebruiksovereenkomst,
....

Artikel 5
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum
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opmerking

13

De ANPR camera’s op
Steenweg dienen
uitgeschakeld te worden

3/6/2018 – 9u
tot 13u

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 5 jaar Sava 3 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Sava bvba voor de organisatie van hun 5 jarig bestaan op de Grote Markt in een tent van 20m
x 10m op zaterdag 3 maart 2018 van 20u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 De tent kan pas opgebouwd worden na de zaterdagse markt – na 14u30 EN dient terug
verwijderd te zijn tegen zondag 4 maart 2018 07u.
 De toe te passen geluidsnorm is 85 dB(A)
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 250,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
3/3/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

3/3/2018

Vario’s

opmerking
Huurprijs: afhankelijk
van aantal
Aantal in overleg met
organisator

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes kan Post

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Akkoord met organisatie van Fiesta
Europa van 19 tot 22 mei 2018. Verwijzing politieverordening naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Ja!
Evenementos voor de organisatie van Fiesta Europa op de Grote Markt van 19 tot 22 mei
2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Locatie van extra sanitair dient gewijzigd te worden naar Post.
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Geluidsnorm voor dit evenement wordt vastgesteld op 85 dB(A) en dient te allen tijde
gerespecteerd te worden.
Volgende openingsuren dienen nageleefd te worden:
- Zaterdag 19/05: opening vanaf 18u tot 00u
- Zondag 20/05: opening vanaf 10u tot 21u
- Maandag 21/05: opening vanaf 10u tot 20u
- Dinsdag 22/05: opening vanaf 10u tot 19u
Bij niet naleving zal het evenement stilgelegd worden.
De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
De voertuigen die komen laden/lossen dienen rekening te houden met het autoluw karakter
van de Grote Markt (registratie bij Indigo) en voorzien te worden van een doorgangsbewijs
afgeleverd door het team verkeerssignalisatie.
De activiteit doorgaat binnen de verwijderbare paaltjes van de Grote Markt
De organisator dient de standhouders te informeren dat het niet toegelaten is om de Grote
Markt vroeger dan 15u00 op te rijden (de stadsdiensten dienen de mogelijkheid te krijgen
om het gebied van de Grote Markt te reinigen na afloop van de wekelijkse markt). De
standhouders mogen evenmin wachten in de toegangswegen die leiden naar de Grote
markt (Frederik de Merodestraat, Keizerstraat, Befferstraat, St-Katelijnestraat) omdat de
grotere vrachtwagens van de standhouders van de ‘zaterdagse markt’ dan geblokkeerd
geraken. Het afrijden van de reguliere standhouders wordt in dat geval ook sterk gehinderd
door de oprijdende voertuigen van Fiësta Europa.
De organisator dient bij deze organisatie de bepalingen van de Omzendbrief m.b.t. de
veiligheid van festivals en evenementen met grote volkstoeloop in het kader van het
veiligheidsniveau 3 na te leven en de nodige fysische maatregelen te nemen zodat inrijden
op het evenement onmogelijk wordt. De organisator moet zelf zorgen voor deze fysische
maatregelen en zelf ook instaat voor de beveiliging van zijn evenement.
Volgende documenten dienen 4 weken voor het evenement ingediend te worden bij het
evenementenloket:
- Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden
- Mobiliteitsplan – opgesteld via mobiwijzer.be
- Stappen die ondernomen zullen worden in kader van terreurniveau 3.
Bij niet tijdig indienen van deze documenten, zal het evenement alsnog geanulleerd
worden.

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.
Wanneer meer dan één elektriciteitskast gebruikt zal worden, zal er per extra werfkast 100,00
euro aangerekend worden.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Julio Sequiera 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
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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 4
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 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Keizerstraat,
Befferstraat, Bruul, Ijzerenleen, Hoogstraat, Frederik De Merodestraat, Steenweg, SintKatelijnestraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 17 mei 2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 24 mei 2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

19/5/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit en water

19/5/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes rond Grote
Markt

19/5/2018

Leveren en ophalen van 20
vuilnisbakken – tussentijdse
ledigen op zondag 20/,
maandag 21/5 en dinsdag
22/5/2018 – ophaling op
woensdag 22/5/2018
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Huurprijs: 100 euro per
extra werfkast

Vuilnisbakken zullen
elke avond op een
centrale plek verzameld
worden door
organisator.
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Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Fiesta Eruopa op 19 tot 22 mei 2018 de Grote Markt te onttrekken aan openbaar domein,
zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 8
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid tot onttrekking van
de Grote Markt aan het openbaar domein, naar aanleiding van “Fiesta Europa” op 19 tot 22
mei 2018.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. SMAAK foodtruckfestival van 27 tot
29 april 2018 op de Veemarkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een principiële toelating te
geven aan SMAAK, vertegenwoordig door Jurgen Somers, voor de organisatie van
SMAAKfestival op de Veemarkt van 27 tot 29 april 2018, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De organisator dient volgende data te respecteren:
- Voor 26 februari 2018 dient het formulier van het evenementenloket ingevuld te zijn,
samen met een gedetailleerd grondplan, zodat de praktische zaken aan het college
voorgelegd kunnen worden.
- 4 weken voor het evenement, ten laatste op 30 maart 2018 dient een mobiliteitsplan en
PRIMA dossier ingediend te worden.
Wanneer deze zaken niet tijdig ingediend worden, wordt de principiële toelating
ingetrokken.
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest de praktische uitwerking van het festival de
vaststelling van de politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid tot onttrekking
van de Veemarkt aan het openbaar domein naar aanleiding van het SMAAK foodtruckfestival
van 27 tot 29 april 2018 voor te leggen aan het college ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Sport. Beslissing tot niet invoering aparte G-sporttrofee in reglement
'Kampioenenhulde'. Opdracht om in 2019 nieuw reglement voor te leggen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het advies van de stedelijke sportraad over het al dan niet
toekennen van een specifieke G-sporttrofee:
 “de sportraad betreurt dat ze niet voorafgaandelijk om advies werd gevraagd over het
invoeren van een G-sporttrofee;
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de sportraad is geen voorstander van een afzonderlijke trofee voor G-sporters, want is van
mening dat dit stigmatiserend is. Elke G-sporter komt immers in aanmerking voor de reeds
bestaande trofeeën: Sportbelofte, Sportverdienste en Sporttrofee. De laatste jaren werden
hiervoor echter nooit kandidaturen ingediend. De sportraad zou het een veel krachtiger
signaal vinden om de “echte” Sporttrofee uit te reiken aan een G-sporter. Bij het
toekennen van de diverse trofeeën zal de sportraad hier in de toekomst extra aandacht aan
besteden;
de sportraad wil zich engageren om extra aandacht te schenken aan de promotie van de Gsport in het kader van de uitreiking van de verschillende sporttrofeeën en de clubs
motiveren om ook aandacht te hebben voor de prestaties van hun G-sporters.”

Artikel 2
Het college beslist om dit jaar geen extra sporttrofee, namelijk de G-sporttrofee, in te voeren,
doch de G-sport te promoten bij de sportclubs in het kader van de verschillende sporttrofeeën.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Sportdienst om deze nieuwe regeling te evalueren en
volgend jaar een nieuw reglement voor te leggen.

Economie. Bedrijvenbeleid. Principieel akkoord incentive NIPRO Europe.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met het geven van een incentive aan nieuwe medewerkers
van NIPRO Europe.

Sociaal Huis. Brailleprinter. Aktename voorstel stedelijke adviesraad
personen met een handicap (SARPH) en principiële goedkeuring aankoop.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het voorstel vanuit de stedelijke adviesraad voor personen met
een handicap (SARPH) tot aankoop van een brailleprinter.
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met de aankoop van een brailleprinter, mits bevraging van
3 firma's volgens de vigerende wetgeving en motivering waarom toegewezen wordt aan Low
Vision.

Sociaal Huis. App On Wheels. Goedkeuring start actieplan.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de start van het actieplan samen met de app ‘On Wheels’ goed om de
toegankelijkheid van de stad Mechelen in kaart te brengen.
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