STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 20 april 2018

P&P - Mobiliteit. Fietsforum. Aktename verslag fietsforum 5 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van het fietsforum van 5 april 2018.

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:
 Carmosteynstraat 11
Puntopening T 18143.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Baron E. Empainlaan
Doorsteek Gas voor drukproblemen E 18149
 Karperstraat
LS-uitbreiding E 18150.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersestwg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Jodenstraat
Graven proefsleuf T 18140
 St Katelijnekerkhof 1
Klantaansluiting T 18141
 Brusselsestwg 415
Klantaansluiting T 18142.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Lindestraat
plaatsen van ondergrondse leiding T 18138
 Tervuursestwg
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18139.
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Douaneplein
Telecomwerken Prox 18137.
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Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. Viering 10-jarig bestaan
Opvoedingswinkel.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een evenement ter gelegenheid van de viering
van 10-jarig bestaan van de Opvoedingswinkel in het Cultuurcentrum op 16 mei 2018.
De verwelkoming zal gehouden worden door schepen K. Anciaux om 20.00 uur.

Sociaal Huis. Kennisname verslag Stedelijke Adviesraad voor Senioren
(SARS) van 20 maart 2018 en verslagen Stedelijke Adviesraad voor
Personen met een Handicap (SARPH) van 24 januari en 19 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS)
van 20 maart 2018 en van de verslagen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Handicap (SARPH) van 24 januari en 19 maart 2018.

Politie - openbare orde. Politieverordening naar aanleiding van het
triatlonweekend op 15 en 16 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het
triatlonweekend op 15 en 16 september 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het triatlonweekend in Mechelen op 15 en 16 september 2018
zijn hiernavermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Volgende straten worden op 15 september 2018 tussen 09.00 en 19.00 uur en op 16
september 2018 tussen 09.00 en 18.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen
verboden:
-Mechelseweg tussen Zennepad - zijde Hombeek - en Potaardestraat;
-E. Walschaertsstraat tussen A. Spinoystraat en Mechelseweg;
-Uilmolenweg;
-Zennebrug Leest;
-jaagpad langs Zenne tussen brug Hombeek en brug Heffen, zowel zijde Mechelen als zijde
Willebroek.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.2:
Volgende straten worden op 15 september 2018 tussen 09.00 en 19.00 uur en op 16
september 2018 tussen 09.00 en 18.00 uur voor alle bestuurders, behoudens plaatselijk
verkeer, in beide richtingen verboden:
-Mechelseweg tussen Hombekerkouter en Zennepad -zijde Hombeek;
-Hombeeksesteenweg tussen Brusselsesteenweg en Potaardestraat;
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-E. Walschaertsstraat tussen Bedrijvenlaan en A. Spinoystraat;
-Bedrijvenlaan;
-Baroniestraat;
-Stuivenbergvaart tussen Battelbrug en Uilmolenweg;
-Stuivenbergbaan tussen Landbouwstraat en Uilmolenweg;
-Leestsesteenweg;
-Pastoor De Heuckstraat tussen Molenstraat en Zennebrug - zijde Leest.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt op 15 en 16 september 2018 ingesteld en aangeduid door het
verkeersbord E1 in volgende straten:
-Eglegemweg tussen zeilclub en weg naar jaagpad Zenne;
-Uilmolenweg.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de
verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Paardenstraatje 2-6.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in het Paardenstraatje 2-6 en
die de afbraak van een magazijn en 3 woningen, de bouw van 7 appartementen,
handelsruimte en kinesistenpraktijk 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.
Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 aanrijroute: Frederik de Merodestraat > Lange Heergracht > Paardenstraatje;
 afvoerroute: Lange Heergracht > Zwartzustersberg.
Maximale belasting werfverkeer:
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Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad 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 en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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 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 besluit:
Het Paardenstraatje wordt doodlopend tot tegen de werfzone.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Paardenstraatje 2-6 in de periode van 02/05/2018 tot 30/09/2019
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 het Paardenstraatje ten laatste 10 en ten vroegste 15 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.
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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
Kluisstraat afbraak en nieuwbouw woningen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende private werf/werken goed: 2800 Mechelen, Kluisstraat 39-41-43,
afbraak en nieuwbouw 2 woningen.
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.

Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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 beslissing:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Auto’s: niet van toepassing.
 Vrachtvervoer: niet van toepassing.
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Openbaar vervoer: niet van toepassing.
In de Kluisstraat, ter hoogte van de nummers 39-41-43, wordt een werfzone van 12 meter
op 5 breed ingenomen. Achter de werfzone wordt nog bijkomend 15 meter parkeerverbod
geplaatst voor het parkeren van werfvoertuigen. Dit 15 meter parkeerverbod geldt enkel
tussen 07.00 en 17.00 uur (tussen 17.00 en 07.00 uur kunnen buurbewoners wel
parkeren). Aan de overkant wordt er parkeer- en stilstandverbod geplaatst. Er blijft een
vrije doorgang van 3,5 meter beschikbaar.

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, 2800 Mechelen, Kluisstraat 39-41-43 - afbraak en nieuwbouw 2
woningen, in de periode van 02-05-2018 tot 31-05-2019, 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 Kluisstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
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.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 8 mei 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 8 mei 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
1. Goedkeuring verslag vergadering 17 april 2018.
2. (N)Iets mis mee (agendapunt ingediend door Freya Perdaens)
(Toelichting door Werner Van Herle en Eleen Naessens, Preventie en Veiligheid, en Herman
Beyens, Jeugd)
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Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agenda vergadering van 9
mei 2018. Toelichting intergemeentelijke verenigingen verwijzen naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de ‘gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis’ van woensdag
9 mei 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 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. In
afwezigheid van K. Den Roover wordt de toelichting gegeven door R. Van den Bossche.
- Mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging PONTES en de uitoefening van haar mandaat. In
afwezigheid van K. Den Roover wordt de toelichting gegeven door R. Van den Bossche.
- De heer Walter Schroons, 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 29 mei 2018.

Sociaal Beleid. Internationale dag tegen homo - en transfobie: goedkeuring
acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met voorgestelde acties in het kader van de internationale dag tegen
homo- en transfobie.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Marc Hendrickx af om op 17 mei 2018 aanwezig te zijn bij het
hijsen van de regenboogvlag aan mast stadhuis en het persmoment. Het kabinet van schepen
Hendrickx laat het uur weten aan alle collegeleden, met oog op bijkomende aanwezigheden.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het schilderen van een zitbank in de Kruidtuin in
regenboogkleuren, duurzaam karakter.
Schepen Marina De Bie zal aanwezig zijn bij de inhuldiging van de bank in de Kruidtuin.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
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dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

7-11 mei
2018

Schilderen regenboogbank

Uitvoeringsdiensten

14 mei
2018

Uithangen regenboogvlag
mast stadhuis

Uitvoeringsdiensten

21 mei
2018

Verwijderen regenboogvlag
stadhuis

Marketing &
Communicatie

7-11mei
2018

Filmen regenboogbank met
koppels

Protocol

18 mei
2018

Drank klaarzetten in
buffetvorm om 15u
Kolommenzaal (afterwork)

Kinderstad &
onderwijsondersteuning

25 mei
2018

Ondersteuning organisatie
studievoormiddag

opmerking
Exacte timing
afstemmen met
diversiteit

Exacte timing
afstemmen met
diversiteit

Artikel 5
Het college keurt de samenwerking met het holebifilmfestival goed.

Strategie en Ontwikkeling. Europese subsidies: subsidieaanvragen in kader
van AMIF oproep 427 'actief en gedeeld burgerschap' en AMIF oproep 426
'integratiepact'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de indiening van subsidieaanvragen i.k.v. AMIF oproep 427,
actief en gedeeld burgerschap, voor het project: “ de mensen maken de stad” dd. 16/3/2018
en i.k.v. AMIF oproep 426, integratiepact, voor het project: “ diversiteit (als)troef” dd.
30/3/2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Financiële dienst de projecten onder artikel 1 op te nemen in
budgetwijziging nr. 1/2018 (onder voorbehoud van goedkeuring van de subsidieaanvragen
door subsidieverlener).
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan Personeelsdienst, in geval van goedkeuring van de
subsidieaanvragen door subsidieverlener, voor het project: “ de mensen maken de stad” tot
aanwerving van 1 FTE (B niveau) vanaf 1/5/2018 (21m) en voor het project: “ diversiteit
(als)troef” tot aanwerving van 1 FTE (B niveau) voor luik high potentials en 1 FTE (B niveau)
voor flankerend beleid HRM en Communicatie, vanaf 1/7/2018 (18m).
Artikel 4
Het college geeft opdracht tot ondertekening van:
 het subsidiecontract en partnerschapsovereenkomsten - in geval van goedkeuring van de
subsidieaanvraag - i.k.v. AMIF oproep 427, actief en gedeeld burgerschap, voor het
project: “ de mensen maken de stad”;
 het subsidiecontract en de engagementsverklaring van het integratiepact - in geval van
goedkeuring van de subsidieaanvraag - i.k.v. AMIF oproep 426 voor het project: “
diversiteit (als)troef”.
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Belastingen en Inningen. Aanpassing van het retributiereglement voor het
gebruik van het openbaar domein tijdens evenementen. Vaststelling van de
tarieven van het retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring
van het retributiereglement door de gemeenteraad van 29 mei 2018 en
verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens
evenementen, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “voor het gebruik van het openbaar domein tijdens
evenementen”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de
gemeenteraad van 24 april 2018. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het
reglement door de gemeenteraad:
 Er is een gedifferentieerd tarief van toepassing voor het gebruik van het openbaar domein
op basis van:
- het doel van het evenement;
- de aard van de organisator;
- de ligging van het openbaar domein.
 Het tarief wordt berekend per dag per locatie.
 Voor de opbouw en afbraak wordt een vast tarief aangerekend.
Grote Markt (2.553m²) - Ijzerleen (361m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 500,00
€ 2.000,00

Tarief per dag/
half plein
€ 250,00
€ 1.000,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 125,00
€ 500,00

Haverwerf (1.000m²) - Veemarkt (908m²) - Cultuurplein

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 200,00
€ 800,00

Tarief per dag/
half plein
€ 100,00
€ 400,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 50,00
€ 200,00

Vismarkt (321m²) – Botermarkt (426m²) - Korenmarkt (375m²)

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per dag/
volledig plein
€ 150,00
€ 600,00

Tarief per dag/
half plein
€ 75,00
€ 300,00
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 40,00
€ 150,00

Tarief per dag/
half plein
€ 250,00
€ 1.000,00

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 125,00
€ 500,00

Grindparking (25.000m²)

GROEP A
GROEP B

Tarief per dag/
volledig plein
€ 500,00
€ 2.000,00
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GROEP C

gratis

Andere locaties
 Voor alle andere locaties intra muros wordt het tarief per ingenomen oppervlakte (m²)
berekend, met een minimumtarief van 25,00 euro.

GROEP A
GROEP B
GROEP C


minimumtarief

Tarief per dag

€ 25,00
€ 25,00

€ 0,25/ m²
€ 1,00/ m²
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 15,00/ dag
€ 50,00/ dag

Voor alle andere locaties extra muros wordt het tarief per ingenomen oppervlakte (m²)
berekend, met een minimumtarief van 25,00 euro.

GROEP A
GROEP B
GROEP C

minimumtarief

Tarief per dag

€ 25,00
€ 25,00

€ 0,10/ m²
€ 0,40/ m²
gratis

Opbouw/ afbraak
per dag
€ 15,00/ dag
€ 50,00/ dag

Extra elektriciteit

GROEP A
GROEP B
GROEP C

Tarief per extra
werfkast
€ 100,00
€ 200,00
gratis

Monumentenzorg. Hof van Cortenbach. Eindafrekening casco-restauratie en
ereloon architect.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de eindafrekening (werken en ereloon) van de casco-restauratie
van het Hof van Cortenbach.

Monumentenzorg. Ouwen Dok, buitenrestauratie. Eindafrekening en
overdracht resterend budget naar Begijnhofkerk, buitenrestauratie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de eindafrekening van de buitenrestauratie van de Ouwen Dok.

Overheidsopdrachten. Begeleiding project Surflogh - Gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Begeleiding project Surflogh” akte van het
gunningsvoorstel, opgesteld door Afdeling projecten en planning.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Begeleiding project Surflogh” aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde RebelGroup
Advisory Belgium nv, Maria-Theresialei 7 te 2000 Antwerpen.

Cultuurontwikkeling. Bezoek van het Sintermeertencollege HeerlenNederland aan de stad Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college ondersteunt het bezoek van het Sintermeerten College Heerlen-Nederland op
woensdag 6 juni 2018 door de Raadzaal van 11u tot 13u ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college duidt de burgemeester aan om deel te nemen aan het debat. Indien hij
weerhouden is zal in onderling overleg iemand anders aangeduid worden.

Openbaar Domein. Fietspad Lange Zandstraat - Meerwerken.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de meerwerken in het stadsaandeel “fietspaden Lange
Zandstraat”.

P&P - Publieke Ruimte. Vliet Zakstraat-Muntstraat. Goedkeuring
schetsontwerp en opdracht tot uitwerking voorontwerp met detaillering
vliet, materiaalkeuzes, beplantingskeuzes en kostenraming.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Peter Cokelaere, projectcoördinator Publieke
Ruimte, bij het schetsontwerp vliet Zakstraat-Muntstraat.
Artikel 2
Het college keurt het voorliggende optimale schetsontwerp goed.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de projectcoördinator Publieke Ruimte om het studiebureau
tegen juni 2018 volgende zaken verder te laten uitwerken tot het definitieve voorontwerp en
dit in nauwe samenwerking met de bevoegde stadsdiensten:
 Technische uitwerking van vliet, riolering, buffering, enz…
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Beplantingsplan
Detaillering materialisatie
Detaillering brugjes en poorten ('s avonds af te sluiten zoals andere parken en tuinen).
Detaillering verlichting
Integratie van spelaanleiding
Gedetailleerde kostenraming

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de projectcoördinator Publieke Ruimte om het project in te
dienen voor de thematische projectsubsidie bij de Vlaamse overheid in het kader van de
oproep 2018 naar stadsvernieuwingsprojecten (thema: “Groen en blauw in de stad” ) tegen 13
juli 2018.

Sociaal Beleid. Acties en plannen rond voedseloverschotten in de regio
Mechelen. Goedkeuring indiening subsidieaanvragen zonder verdere
financiële engagementen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Nicole La Iacona, afdelingshoofd Sociaal
Beleid, bij de acties en plannen rond voedseloverschotten in de regio Mechelen.
Artikel 2
Het college keurt het aanvragen van een subsidie voor het onderzoeken van de haalbaarheid
van een distributieplatform voor voedseloverschotten in de regio Mechelen goed. Indien de
middelen worden verworven gaat de stad akkoord met het voorbereiden en onderzoeken van
haalbaarheid voor een distributiecentrum voor voedseloverschotten voor de regio.
Artikel 3
Het college keurt de indiening van de subsidie-aanvraag van het interreg 2 Zeeën voorstel
Flavour goed, doch het college gaat nog geen financiële engagementen aan en geeft opdracht
aan de afdeling Sociaal Beleid om de financiële implicaties verder uit te werken.

Sociaal Beleid. 10.000-stappenclash: beslissing afvaardiging schepencollege
kick-off moment 4 mei 2018 en toelating plaatsen mal (voetstappen)door
reclamebureau (10 locaties).
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt volgende leden af voor:
 Vrijdag 4 mei 2018: kick-offmoment interne stappenwedstrijd op de First Friday van LunActiv, voorstellingsfeest met flashmob op het binnenplein
17 uur – Keldermanszaal: de schepenen Walter Schroons en Marc Hendrickx.
 Woensdag 25 april 2018: Vlaamse persmoment
11u in Bever (winnaar stappenclash van 2016): het college laat zich verontschuldigen.
Artikel 2
Het college bevestigt de data en locaties van de prijsuitreikingen op 6, 13, 20, 27 en 31 mei
2018:
datum
Zondag 6 mei 2018

schepen
Bart De

prijsoverhandiging
aan Ria Porteman
(projectanimator), organisator
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Uur en locatie
15 uur te Dijlepot,
wzc Hof Van Egmont,
12

(week v/h gezin)

Nijn

avondwandelingen en maand
v/d trap in HVE

Hendrik Speecqvest 5

Zondag 13 mei
2018

Walter
Schroons

aan torenwachter Nick
Vanhaute

15 uur, in de
Kraankamer van de StRomboutstoren

Koen
Anciaux

aan Rik Wesemael,
organisator 10.000stappenwandeling

15 uur, in ldc De Schijf
Lijsterstraat 2

Bart De
Nijn

Aan Jonas Maris van de
Volkskeuken

18 uur, in ldc Den
Deigem,
Karmelietenstraat 13

Marina De
Bie

Aan Voorzitter SARS op de
seniorensportnamiddag

15 uur, in ldc De Schijf
Lijsterstraat 2

(week v/d trap)
Zondag 20 mei
2018
(week vriendschap)
Zondag 27 mei
2018
(week v/d gezonde
voeding)
Donderdag 31 mei
2018
(week v/d natuur)

Artikel 3
Het college gaat akkoord dat het reclamebureau de mal aanbrengt:
 onder volgende voorwaarden:
- gebruik afwasbare verf;
- (burgerlijke) aansprakelijkheid voor gebeurlijke ongevallen en alle schade die hierdoor
wordt veroorzaakt;
- uitvoering volgens het verwachte resultaat.
 op onderstaande locaties vanaf het station van Mechelen tot in de binnenstad:
- station: ingang
- hoek H. Consciencestraat en K. Mercierplein
- hoek Guldenstraat en O-L-V-straat
- Bruul (130): ingang Kruidtuin
- Bruul 52: ter hoogte van de ingang Sinte Mettetuin (Margriet)
- UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6
- Sint-Romboutstoren: voor treden
- Cultuurcentrum: hoofdingang, Minderbroedersgang 5
- wzc Hof Van Egmont: hoofdingang H. Speecqvest 5
- wzc De Lisdodde: hoofdingang Frans Broerstraat 1
Het college geeft opdracht aan Peter Cokelaere, Publiek Ruimte, om als contactpersoon op te
treden voor het reclamebureau.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdracht:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
Vrijdag
4/05/18

opdracht
plaatsen tentje 3 meter op 3
meter (muziekinstallatie)
op de binnenkoer stadhuis

opmerking
Uiterlijk vrijdag 4/05 om
14 uur

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken KV
Stadion, mits opname van een 'tijdsslot' tijdens schooldagen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de afbraak- en bouwwerken “tribune KV” die zich situeren in de
Kleine Nieuwedijkstraat te 53 te 2800 Mechelen.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt de door de aannemer vooropgestelde werkuren goed:
 van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur, mits tijdens de
schooldagen een 'tijdsslot' op te nemen ('s morgen en 's avonds) zodat geen vrachtwagens
op- en afrijden tijdens deze momenten waarop veel schoolkinderen met de fiets voorbij
komen.
Artikel 3
Het college besluit de werf, afbraak- en bouwwerken “tribune KV” die zich situeren in de Kleine
Nieuwedijkstraat te 53 te 2800 Mechelen, in de periode van 11-04-2018 tot eind juli 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 omliggende straten voor de aanvang van de deze regeling van de
werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd
aan de communicatiecel wegenwerken.
 De werken zijn momenteel reeds gestart.
Artikel 4
Het college besluit dat op de eerste 3 parkeerplaatsen in de Kerkhoflei parkeerverbod geplaatst
mag worden voor de indraai van het werfverkeer voor de opbouw van de tribune vanaf de
maand mei 2018.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering 7 mei 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 7 mei 2018 om 19.00 uur in zaal
Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 16 april 2018.
 2. VIDA Mechelen: Vroegdetectie en vroeginterventie van drugs en alcohol. (Toelichting
door Leentje Winkelmans en Silvia Imbrechts, Preventie en Veiligheid)

Sociaal Beleid. Toestemming organisatie Nakba Memorial op 15 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college verleent toestemming aan Pax Christi voor de organisatie van stiltekring in het
kader van de Nakba Memorial op 15 mei 2018.
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Toezicht Financiën. AGB SAM. Aanpassen exploitatietoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelage aan het AGB SAM te verhogen met de extra loonkost ingevolge
de vroegere indexering en beslist dit op te nemen in budgetwijziging nr. 1/2018 van de Stad.

Monumentenzorg. Gunning 'Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk.
Aanstelling ontwerper voor opmaak beheersplan en visie op te maken
restauratiedossier(s)'.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om bvba Steeenmeijer Architecten Professionele Architectenvennootschap
aan te stellen als ontwerper voor het dossier ‘Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk: Aanstelling
ontwerper - opmaak beheersplan en visie op de op te maken restauratiedossier(s)’ volgens de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2017-OO-MZ-299 en de offerte van deze
kandidaat.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie en agenda Algemene
Bewonersvergadering (ABV) Heffen op 28 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Heffen in zaal De
Kettinghe, Sint-Amandusstraat 5A te 2801 Heffen op maandag 28 mei 2018, om 20.00 uur, en
stelt agenda vast als volgt:
 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.
 Voorstelling activiteiten en werking door dorpsraad.
 Vragenronde.
Artikel 2
Het college besluit volgende sprekers af te vaardigen voor de algemene bewonersvergadering
Heffen: burgemeester Bart Somers en de schepenen Katleen Den Roover, Marina De Bie en
Stefaan Deleus.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Transport en
evenementen

Datum
28/05/2018

Opdracht



Klaarzetten zaal: stoelen in
rijen zetten + 2 tafels met
stoelen vooraan voor sprekers.
Drank, beamer, laptop,
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Opmerking

Afspraken hierover
15

geluidsinstallatie leveren.
29/05/2018



Ophalen en terugbrengen
drank, beamer, laptop,
geluidsinstallatie,…

worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

Economie. Taxireglement. Goedkeuring van het gewijzigd taxireglement
waarbij de wachttijd wordt opgenomen. Bekrachtiging verwijzing naar
gemeenteraad van 24 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de problematiek van de wachttijd die ingesteld kan worden in
taxameters.
Artikel 2
Het college beslist volgende eenvormige tarieven goed te keuren en deze nieuwe tarieven op
te nemen in het taxireglement:

Tarief A: begin- en
eindpunt zijn gelegen
binnen Mechelen of
zijn deelgemeenten
Tarief B:
Begin en-/of eindpunt
ligt buiten Mechelen
of door
deelgemeenten (alles
wat niet onder Tarief
A valt)

Opnemingsbedrag
€ 7,50 (instap)
(inclusief 2 km);

Kilometertarief
€ 2,25/km

Wachtgeld
Na 5 min
€ 30,00/u

€ 7,50 (instap)
(inclusief 2 km);

€ 2,50/km

Na 5 min
€ 30,00/u

Tarief C : luchthaven
Zaventem
Tarief D : luchthaven
Charleroi

Nachttarief
Nachttarief
(22u-6u):
instap € 9,5
(inclusief 2 km)
; daarna
€2,25/km
Nachttarief
(22u-6u):
instap € 9,50
(inclusief 2
km); daarna
€2,50/km

€50,00
€180,00

Artikel 3
Het college bekrachtigt de verwijzing van volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 24
april 2018:
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 voor het exploiteren van
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 Goedkeuring aangepaste verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Sociale Tewerkstelling. Lokale Diensteneconomie: Goedkeuring
impactanalyse, lokale diensteneconomie - DAEB en opdrachtverklaring
hergebruikstewards, kringkruidenier en sociaal distributieplatform.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de impactanalyse voor de dienstverleningen hergebruikstewards,
kringkruidenier en sociaal distributieplatform goed.
Artikel 2
Het college beslist op basis van de impactanalyse dat de dienstverleningen
hergebruikstewards, kringkruidenier en sociaal distributieplatform voldoen aan de voorwaarden
voor lokale diensten(economie – DAEB).
Artikel 3
Het college keurt de opdrachtverklaring voor de dienstverleningen hergebruikstewards,
kringkruidenier en sociaal distributieplatform van Ecoso goed onder opschortende voorwaarde
van toekenning van het contingent lokale diensteneconomie door de Vlaamse overheid.

Vrije Tijd. Europees culinair congres maart 2019. Principieel akkoord
kandidaatstelling stad Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorstel tot hosting van het Worldchefs European Congress 2019 in
Mechelen goed en geeft opdracht aan de directie Vrije Tijd de kandidatuur van Mechelen in te
dienen voor 2 mei 2018.
Artikel 2
Het college keurt de financiële ondersteuning goed van het Worldchefs European Congress.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Trouwfeest Heilige Geestkapel 28
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte neemt akte van de organisatie van een trouwfeest door Tycho
Vandermaesen op zaterdag 28 april 2018 in Heilige Geestkapel en Heilige Geesthuis.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 28
april 2018 van 21u30 tot 29 april 2018 03u (met afbouw tot 04u) conform goedgekeurd kader
college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
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Preventie en Veiligheid. Goedkeuring organisatie groepsaankoop
rookmelders.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de groepsaankoop rookmelders goed en geeft opdracht aan de afdeling
Preventie & Veiligheid om dit regionaal te organiseren.
Artikel 2
Het college beslist tot opname van de nodige kredieten in budgetwijziging nr. 1/2018.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Financiën om een retributiereglement op te maken.

Beheer Openbaar Domein. Voorstellen van nieuwe rioleringsprojecten:
goedkeuring rioleringsprojecten tweede deelprogramma 2018, beoordeling
van voorontwerpdossier heraanleg wijk Donkerlei en gecombineerde
prioriteiten Stad en Aquafin uit studie 215MC.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de bekendmaking van het goedgekeurd deelprogramma 2018,
deel 2, voor de aanleg en de verbetering van gemeentelijke rioleringen. Voor Stad Mechelen
werden drie subsidieerbare rioleringsprojecten finaal weerhouden: heraanleg
Tervuursesteenweg Fase 3, heraanleg Brusselsesteenweg Fase 3 en aanleg van een
gescheiden rioleringsstelsel in de Watertorenstraat.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Openbaar Domein om voorontwerpen in te dienen,
rekening houdende met de vooropgestelde termijn, voor de heraanleg Tervuursesteenweg
Fase 3, heraanleg Brusselsesteenweg Fase 3 en aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in
de Watertorenstraat. Het budget om deze voorontwerpen te laten opmaken is 20% van de
geraamde erelonen, nl. € 97.724,17. Deze zijn, na overdracht van het saldo onder
ramingsnummer 2017145648 bij budgetwijziging 1, beschikbaar onder ramingsnummer
2018145648 (nominatieve erelonen).
Artikel 3
Het college neemt de budgetten opgesteld voor de uitvoering en de saldi van de erelonen van
de projecten, vermeld in Artikel 1, mee in de begrotingsbesprekingen van de volgende
legislatuur.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de negatieve beoordeling van het voorontwerpdossier voor
heraanleg van de wijk Donkerlei (Batterijstraat, Donkerlei, Arendockstraat en Kanonstraat) en
geeft opdracht aan de Afdeling Openbaar Domein om een aangepast voorontwerp te laten
opmaken.
Artikel 5
Het college geeft toestemming om aan VMM akkoord van Stad Mechelen over te maken voor
volgend niet subsidieerbaar project: het voorzien van een noodoverlaat op de Vrijbroekloop.
Artikel 6
Het college geeft toestemming voor het indienen van subsidiedossiers voor het
voorbehoudprogramma van de VMM voor gecombineerde projecten van rioolbeheerder Aquafin
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en rioolbeheerder Stad Mechelen. Volgende subsidieerbare projecten (aantal: 5) zullen
hiervoor ingediend worden bij VMM:
 woningen afkoppelen in bestaande gracht achter Battelsesteenweg en aanleg van nieuwe
gracht achter Gustave van de Woestijnestraat voor de opvang van hemelwater van
verharde oppervlakte (Fase 1);
 aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Polderstraat en aansluiten van de reeds
gescheiden riolering in de Winketkaai (Fase 2);
 aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Koolstraat en de Dageraadstraat (Fase 3);
 aansluiten van het afvalwater van de woningen in de Geerdegem-Schonenberg op de
gemeentelijke (gemengde) riolering;
 afkoppelen van de grachtinlaten van de N16 van het gemeentelijk rioleringsstelsel.
Artikel 7
Het college neemt kennis van het te agenderen punt op het eerstvolgende halfjaarlijks overleg
met De Vlaamse Waterweg nv: het vervangen van drie bestaande terugslagkleppen op de
Zenne, nl. aan de uitlaat van overstortleiding Hombeeksesteenweg, aan de uitlaat van
overstortleiding A. Spinoystraat en aan de monding van de Leybeek, kant Hombeek.
Artikel 8
Het college geeft opdracht aan Afdeling Beheer Openbaar Domein om ramingen op te stellen
voor de weerhouden projecten, vermeld in Artikel 6 en 7 en voor de vervanging van de
terugslagkleppen indien deze onder eigendom van Stad Mechelen vallen, zodat de budgetten
concreet kunnen meegenomen worden in de volgende begrotingsbesprekingen.
Artikel 9
Het college geeft opdracht aan Afdeling Beheer Openbaar Domein om uit de volledige
hydrodynamische rioleringsstudie voor de zone tussen vaart en Zenne (215MC) van Aquafin
eventuele quick wins en bijkomende structurele maatregelen tegen wateroverlast enkel voor
het rioleringsstelsel van Stad Mechelen te destilleren, tegen juni 2018.

Openbaar Domein. Goedkeuring meerwerken project 'Openen Binnendijle'
Zandpoortvest.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de meerwerken bij het project “Openen Binnendijle”.

Integraal Stedelijk Beleid. Zwakke weggebruikers bij inrichting werven.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de directie Integraal Stedelijk Beleid om aan de werftoezichters
te vragen meer aandacht en prioriteit te besteden aan de veiligheid van de zwakke
weggebruikers en streng op te treden naar aannemers toe. (Cfr. dossier gevaarlijke situatie
fietsers K. Astridlaan / Adegemstraat inwaarts.)
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