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

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2018. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 125,00.

Belastingen en Inningen. Belasting vervoer met politievoertuig 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
vervoer van personen met een politievoertuig – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van
€ 10.500,00.

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 € 73.250,00.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Jaarrekening 2017.
Verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Gunstige advisering jaarrekening 2017 OCMW-vereniging Audio.

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:
• Leuvensesteenweg 304
Puntopening T 18301
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•
•
•
•
•

Aspergeveld 29
Puntopening T 18302
Liersesteenweg 449
Puntopening T 18303
Lange Heergracht 67
Puntopening T 18304
J. Van Musenelaan 16
Puntopening T 18305
J. Van Musenelaan 16
Puntopening T 18306

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
• Stuivenbergbaan 128
Klantaansluiting T 18300
• Katwilgenberg, Zeutestraat, Muizenvaart
plaatsen van een telecommunicatiekabel T 18307
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
• Steenweg op Blaasveld
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pid 18297
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
• Spreeuwenhuisstraat - Winketkaai
ondergronds brengen van noodkabel en plaatsen voetpadkastje T 18299
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van volgende werken:
• Grote Markt
Opstelling Maanrock Prox 18298

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Hendrik Consciencestraat. Plaatsen stelling, container en kraanauto.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed in de Hendrik Consciencestraat 34 te 2800
Mechelen: dakwerken, plaatsen stelling, container en kraan.
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:
• 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:
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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 keurt goed:
Op het voetpad wordt een doorloopstelling geplaatst.
De parkeerstrook en de uiterste linkse rijstrook worden ingenomen voor het plaatsen van een
kraan en een container.
De snelheid wordt verlaagd naar 30 Km/u, het bord F79 geeft aan dat de linker rijstrook
wegvalt.
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.
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 deze werf in de periode van 20-08-2018 tot 07-09-2018, 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 ..straat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang
van de werken schriftelijk in te lichten 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.
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Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Brusselsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: kabel en sleufwerken, Brusselsesteenweg 201
te Mechelen.
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:
• 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 keurt goed:
Er wordt gewerkt in twee fasen (pare en onpare kant)
De werfzone bevindt zich op de rijbaan. Er wordt een corridor voor voetgangers voorzien (1,5
meter). De vrije ruimte op de rijbaan bedraagt maar 3 meter waardoor het verkeer niet meer
kan kruisen. Er wordt beurteling regeling voorzien. De werf heeft een lengte van 30 meter.
De vooropgestelde/gewenste breedte van 2 meter voor fiets en voetpad kan hier niet gehaald
worden. Gelet op het snelheidsregime van 30 Km/u laten we de fietsers mee op de rijbaan
rijden.
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.
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.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
20 juli 2018

4

•

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, kabel en sleufwerken Brusselsesteenweg 201 te Mechelen, in de
periode van 07-08-2018 tot en met 17-08-2018, 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 ..straat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang
van de werken schriftelijk in te lichten 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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement
betreffende
- verlaging snelheid van 50 naar 30 km/u op Koningin Astridlaan,
parallelle ventwegen intra en extra muros;
- verlaging snelheid van 70 naar 50 km/u op zuidelijke Ring R12 van
Keizerstraat tot Battelsesteenweg (N16a). Verwijzing naar
gemeenteraad. Bekendmaking snelheidsverlaging via tijdelijke
signalisatieborden 50 met vermelding ‘gewijzigde situatie’ en
thermoplast.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Vaststelling van het aanvullend reglement met betrekking tot:
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verlaging snelheid van 50 naar 30 km/u op Koningin Astridlaan, parallelle ventwegen
intra en extra muros;
verlaging snelheid van 70 naar 50 km/u op zuidelijke Ring R12, deel van Keizerstraat
tot Battelsesteenweg (N16a).

Artikel 2
Het college beslist de verlaging van de snelheid van 70 naar 50 km/u op zuidelijke Ring R12
bekend te maken via tijdelijke signalisatieborden 50 met vermelding ‘gewijzigde situatie’ op de
invalswegen en door thermoplast aan te brengen op de rijstroken.

Interne Dienstverlening en Protocol. Internationale Robert Stolz Club
België. Viering Gouden Jubileum onder auspiciën stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van de Internationale Robert Stolz Club België vzw om
haar activiteiten te mogen organiseren onder auspiciën van de stad.
Artikel 2
Het college gaat in op de vraag van de Internationale Robert Stolz Club België vzw om haar
activiteiten van 2019 eenmalig te laten doorgaan onder auspiciën van de stad omdat ze dan 50
jaar bestaan. De organisator dient deze erkenning te vermelden op alle communicatiedragers
die gebruikt worden voor de promotie van deze activiteiten.
Artikel 3
Het college gaat in op de vraag van de Internationale Robert Stolz Club België vzw om in de
2de helft van januari 2019 een persconferentie te mogen organiseren op het stadhuis.

Onderwijsondersteuning. Onderwijs referentiegroep. Toewijzing
opdracht "aan de slag met een diversiteitsscreening".
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de opdracht “Aan de slag met een diversiteitsscreening” (24 adviessessies,
cfr. voorstel d.d. 18 juni 2018) voor een maximum bedrag van 18.000 euro toe aan
Schoolmakers cvba voor uitvoering in de periode oktober – december 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiën

datum
Bij opmaak
begroting
2019

opdracht

opmerking

Restsaldo van 6.563 euro opnemen in budget
2019 op budgetsleutel
2019/6130370/30/0880/01 en ramingsnummer
2019002397
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Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Week van het
Nederlands. Goedkeuring organisatie evenement 'Taal in Mechelen' op
12 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het evenement Trefmoment ‘Taal in Mechelen’ op vrijdag
12 oktober 2018 goed.

Strategie en Ontwikkeling. Toelagen 2018. Betaalbaarstelling toelage
Agentschap Integratie en Inburgering (Taalactieplan Mechelen).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelage aan het Agentschap Integratie en Inburgering voor de periode 01
januari 2018 – 31 december 2018 (ter uitvoering van het programma ‘Coördineren van het
taalactieplan Mechelen) betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel en
bedrag
omschrijving
leverancier
ramingsnummer
2018/6490112/30/0902/01
2.083,33
Maandelijkse toelage van
Agentschap
2018142339
euro
01/01/2018 tot
Integratie &
31/12/2018
Inburgering

Sport. Sportprojecten. Principiële goedkeuring project 'City Roads'.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principieel goedkeuring aan het project ‘City Roads’ van ‘Form’ (Larissa
Coninx).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de sportdienst om – in afstemming met de betrokken
stadsdiensten – verdere afspraken te maken met de initiatiefnemer omtrent de realisatie van
het project, met aandacht voor:
• de taalkeuze van de app: de app moet standaard in het Nederlands aangeboden worden;
• wijze van bevestigen van de bordjes op het openbaar domein:
- er mogen geen extra palen in de publieke ruimte worden geplaatst;
- de plaatjes moeten op een duurzame manier bevestigd worden op de grond of aan
reeds aanwezige palen of muurtjes;
- er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden ivm onderhoud/herstel van de
plaatjes.
• randvoorwaarden inzake sponsoring: eenvoudig kader afspreken (geen reclame voor tabak,
alcohol, ...).
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing &
Communicatie

Na realisatie

Toerisme & Mice
UiT in Mechelen

Na realisatie

opdracht

opmerking

Het project ‘City Roads’ opnemen in de
reguliere communicatie-kanalen van
de stad.
Het project ‘City Roads’ opnemen in
het toeristische aanbod in de
binnenstad.

Monumentenzorg. Sint-Catharinakerk. Goedkeuring inhuldiging
"Voltooiing werken interieurrestauratie" - 27 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de plechtige inhuldiging van de Sint-Catharinakerk goed,
op donderdag 27 september 2018 om 19.00 uur.
Artikel 2
Het college besluit op 27 september 2018 volgende collegeleden af te vaardigen:
27/09/2018
Afvaardiging college
19.00 u
Inhuldigingsplechtigheid
Voltallig college
19.20 u
Toespraak Greet Geypen
Greet Geypen, schepen Monumentenzorg
19.30 u
Toespraak Bart Somers
Bart Somers, burgemeester
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Marketing &
communicatie

Lay-out, drukken en digitale
verzending uitnodiging

Aug 2018 
uitnodigingen
geleverd bij
Monumentenzorg

OPMERKINGEN

Verzendingslijst &
foto’s i.s.m. dienst
Monumentenzorg.

Aug/Sept 2018 
digitale verzending
uitnodiging via
mailchimp
4 foto’s van voor de restauratie
op groot formaat

Kabinet Greet
Geypen

Persbericht + persuitnodiging
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Team transport Levering in Sint-Catharinakerk:
en
• 20 staantafels
evenementen
• 4 kleine plooitafels
• 6 grote plooitafels
• 1 tuinslang (10m)+
koppelstuk Gardena voor
koppeling op een gewone
keukenkraan + tape
• 3 verlengdraden +
verdeelstekker
• 150 plooistoelen in goede
staat
• 14 unalitplaten + afdekzeil
• 8 kiesschermen

Woe 26/09/2018

Protocol

Af te spreken met
Guy Van Dam
Woensdag
26/09/2018 tot en
met vrijdag
28/09/2018

Doek inhuldiging gedenkplaat
Doorschijnende lezenaar
Interne
Leveren van drank, hapjes,
dienstverlening materiaal (tafeldoeken,
& protocol
tafelversiering) en personeel
voor de openingsreceptie.

Toegang kerk:
contacteer dienst
Monumentenzorg.

 retour materiaal
naar magazijn op
vrijdag 28/09
Contact: Guy Van
Dam
Aantal personen:
ca. 350  juiste
aantal wordt één
week voor datum
inhuldiging
bevestigd.

Artikel 4
Het college keurt de inhuldigingsplaat goed, mits bij de rubriek ‘restauratiewerken met de
steun van de Vlaamse overheid’ te vermelden: “Geert Bourgeois, minister-president van de
Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Organisatie Sintstad 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het programma Sintstad 2018 van Mechelen Kinderstad:
• Expo De Spiekpietjes
• Zoektocht De Spiekpietjes
• Wandeling Op Stap met Zwarte Piet.
Artikel 2
Het college wijst de organisatie van de tentoonstelling “De Spiekpietjes” voor Sintstad toe aan
Lust For Live bvba, Berrélei 60, 2930 Brasschaat.
Artikel 3
Het college geeft toestemming om het stadhuis met de bijhorende zalen te gebruiken
gedurende het evenement (22/11/2018 t.e.m. 2/12/2018), incl. opbouw (5 dagen vooraf) en
afbraak (4 dagen later), mits afspraken worden gemaakt met de betrokken diensten.
Artikel 4
Het college vaardigt het voltallig college af voor de persconferentie. Het uur en de datum
dienen nog nader bepaald en medegedeeld te worden aan de afdeling bestuurlijk beheer.
Artikel 5
Het college is niet akkoord dat het budget voor de fairtrade-chocolade wordt gebruikt voor een
betere beleving en geeft opdracht aan de Jeugddienst hiervoor een fairtrade-bestemming te
zoeken in overleg met de dienst Strategie & Ontwikkeling.
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Artikel 6
…
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Personeel

Uitbetalen
vrijwilligersvergoedingen
Opmaken contracten en
uitbetalingen jobstudenten

Onderling overeen
te komen

Dienst Jeugd stuurt
nodige documenten
tijdig door (1 week
na de gepresteerde
uren van de
vrijwilligers)

Financiën

Klaarleggen voorschotten
materiaal.
Toerisme en UiT
- Programmatie en
ticketing Sintstad
- Geen gidsen en bezoeken
reserveren in de
betreffende zalen van het
stadhuis
Interne Dienstverlening - Zalen vastleggen:
& Protocol
Keldermanszaal
Poorterskamer
Kolommenzaal
Raadzaal
Sectiezaal
- Goedkeuring voor het
plaatsen van de brievenbus
voor het Stadhuis
- Open houden van het
openbare toilet (Stadhuis)
- Tussentijdse schoonmaak
van de Keldermanszaal
Uitvoeringsdiensten
Zorgen voor nodige
materiaal (tafels, stoelen
en chalet)
Musea en erfgoed
Overleg plegen om
kunstwerken en meubelen
te beschermen.
Onderwijsondersteuning Informatie doorgeven aan
de schooldirectie dat de
inschrijvingen starten

19 november 2018 € 3.000
Verkoop vanaf
13/11/2018

Dienst Jeugd
overlegt met dienst
Toerisme

Dienst Jeugd
overlegt met dienst
Burgerlijke stand

Plaatsing gebeurt
door de
Jeugddienst
Uren af te spreken
met Jeugddienst

Dienst Jeugd
overlegt met dienst
uitvoeringsdiensten
Voor 19/11/2018

1/10/2018

Af te spreken met
de Jeugddienst

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Convenant of Mayors. Plaatsing
fietspomp bike2work.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht om de fietspomp ‘Bike To Work’ voor het gebouw De Zeeridder te
plaatsen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum
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opdracht

opmerking
10

Marketing en
communicatie

Bekend maken van de plaatsing van de
fietspomp via het stadsmagazine ‘Nieuwe Maan’

Uitvoeringsdiensten

Installeren van de fietspomp voor gebouw De
Zeeridder (bevestiging via bouten in de grond).

P&P - Mobiliteit. Fietsdelen. Publicatie bestek publieke deelfietsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat inzake publieke deelfietsen akkoord met de voorliggende concessieopdracht.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Overheidsopdrachten om deze te publiceren met een
uiterste inschrijvingsdatum op 7 september 2018.

P&P - Mobiliteit. Fietsdelen Mobit. Goedkeuring afbakening
operationele zone.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorstel van Mobit tot afbakening van een operationele zone,
inclusief de aanpassing zoals aangegeven door de stadsdiensten.
Gebruikers beatalen een toeslag van drie euro wanneer ze de fiets buiten deze zone stallen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling P&P - Mobiliteit om Mobit te laten communiceren
naar zijn gebruikers over deze aanpassingen. Deze aanpassingen aan het proefproject worden
ook vermeld op de webpagina van de stad.

Sociaal Beleid. Goedkeuring bedankmoment Peters en Meters op
zondag 30 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het bedankmoment Peters en Meters op zondag 30
september 2018 in De Kettinghe te Heffen goed.
Artikel 2
Het college besluit het voltallig college af te vaardigen naar het bedankmoment en beslist dat
het voorwoord en de korte toespraak zullen gehouden worden door schepen Katleen Den
Roover en burgemeester Bart Somers.
Artikel 3
Het college besluit om het parkeren op het dorpsplein van Heffen toe te staan tijdens dit
evenement, aangezien meer dan 50 personen in De Kettinghe verwacht worden.
Artikel 4
Het college beslist om de jubilarissen een attentie te geven.
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Artikel 5
De onkosten voor het eten, drank en attenties tijdens het bedankmoment zijn te verrekenen
op het volgende budget waarop voldoende krediet is voorzien:
Budgetcode 2018/6130060/20/0171/01, Raming: 2018000006
Artikel 6
De onkosten voor de muzikale omlijsting tijdens het bedankingsmoment zijn te verrekenen op
het volgende budget waarop voldoende krediet is voorzien:
Budgetcode 2018/6130370/20/0171/01, Raming: 2018140388
Artikel 7
De onkosten voor de aankopen bij AVA zijn te verrekenen op het volgende budget waarop
voldoende krediet is voorzien:
Budgetcode 2018/6130290/20/0171/01, Raming: 2018160089
Artikel 8
Het college geeft de opdracht de bestaande groep Peters en Meters te bevragen i.f.v.
samenwerkingen met andere (stads)diensten. Tevens geeft het college de opdracht de
afsprakennota aan te passen zodat toekomstige vrijwilligers zelf die keuze van bij de start
kunnen aangeven.
Artikel 9
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

•

•

•

•
Marketing en
communicatie

•

Verkeerssignalisatie

•

Leveren en plaatsen van
6 vario’s in de
ontmoetingszaal De
Kettinghe te Heffen.
Terug ophalen en
afbreken van 6 vario’s
in de ontmoetingszaal
De Kettinghe te Heffen.
Ondersteuning bij het
plaatsen van tafels en
stoelen in zaal De
Kettinghe
Dorpsplein openstellen
als parkeergelegenheid.
Opmaak van de
uitnodigingen voor de
peters en meters voor
het bedankmoment.
Parkeerverbod plaatsen
voor De Kettinghe
(straatkant).

DATUM
UITVOERING
Vrijdag 28/9/2018

OPMERKINGEN

Maandag 1/10/2018

Vrijdag 28/9/2018

Zondag 30/9/2018

Paaltjes open en
sluiten.

Augustus/September
2018

In overleg met
de dienst Sociaal
Beleid

Zondag 30/9/2018

10m. vrije ruimte
nodig.

Cultuurontwikkeling. Goedkeuring toelage als vrijetijdsproject voor
personen in armoede.
Besluit:
Artikel 1
Het college volgt het advies van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsbesteding van Personen in
Armoede en verleent een toelage van 1.127,20 euro aan CBE Open School Mechelen voor de
organisatie van activiteiten 1ste helft 2018, te verrekenen op de begrotingspost raming
2018140570, budgetsleutel 2018/6490120/70/0709/01.
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Toerisme en UiT. Brouwerij Het Anker. Logistieke ondersteuning Open
Bedrijvendag 2018 op 7 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de deelname van Brouwerij het Anker aan de Open Bedrijvendag
op zondag 7 oktober 2018.
Artikel 2
Het college keurt de logistieke ondersteuning van de deelname van Brouwerij het Anker aan de
Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2018 goed.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

Donderdag 4
oktober 2018

Uitvoeringsdiensten

Maandag 8
oktober 2018

opdracht
Leveren van 50
tafels 2,10m x
0,60 m
– 50 tafels 1,30m
x 0.60 m –
60 zitbanken - 200
stoelen – 100
nadars
Ophalen Materiaal

opmerking
Adres: Bottelarij Het Anker –
Blarenberglaan 4 – 2800
Mechelen

Adres: Bottelarij Het Anker –
Blarenberglaan 4 – 2800
Mechelen

Preventie en Veiligheid. Sociale Preventie. Aktename verslag
stuurgroep 7 Gendergelijkheid & Tegen Seksueel Geweld van 4 juli
2018 + beslispunten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van stuurgroep 7 Gendergelijkheid en Tegen Seksueel
Geweld van 4 juli 2018.
Artikel 2
Het college gaat ermee akkoord dat het restbedrag (ongeveer 1.300€) van de 10 krachtlijnen
op het einde van het projectjaar (2018), ter beschikking wordt gesteld voor de organisatie van
het slotevenement in 2019.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om in het kader van de ‘zachte landing’ (acties m.b.t.
gendergelijkheid) terug jaarlijkse 2000€ te voorzien op actienummer 2018140501.
Artikel 4
Het college gaat er mee akkoord dat kabinet Deleus in samenspraak met dienst Sociale
Preventie contact opneemt met het netwerkcomité van Ziekenhuisnetwerk Mechelen –
Bonheiden – Lier - Vilvoorde om deze in te lichten m.b.t. het onderwerp ‘Zorgcentrum na
Seksueel Geweld’.
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Overheidsopdrachten. Raamcontract voor elektriciteitswerken in
diverse gebouwen van de groep Mechelen. Goedkeuring bestek 2018OO-GEBB-352 en gunningswijze via openbare procedure.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de openbare procedure aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEBB-352 inzake de
opdracht “Raamcontract voor elektriciteitswerken in diverse gebouwen van de groep Mechelen
voor 4 jaar”.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal Huis
Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland en AGB MAC bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Augustijnenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de openbare werken die zich situeren in de Augustijnenstraat en
Sint-Pietersberg en die rioleringswerken en huisaansluitingen 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: R12 > Bleekstraat > Berthoudersplein > Augustijnenstraat;
• afvoerroute: Meysbrug > Huidevettersstraat > Rik Woutersstraat > Leegheid >
Gerchtstraat > R12.
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
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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
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.
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 besluit:
• Fase 1, 2 en 3: ’t Vlietje dubbelrichting en bereikbaar via Rik Woutersstraat. Wegrijden uit
de stad kan via Leegheid en Gerechtstraat;
• Augustijnenstraat doodlopend tot tegen de werfzone;
• Parkeerverbod aan 1 zijde in ’t Vlietje en in de Augustijnenstraat om
dubbelrichtingsverkeer mogelijk te maken;
• Fase 4: hiervoor moet nog een omleiding uitgewerkt worden:
- 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 2 cm 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: geen doorgang.
- Vrachtvervoer: geen doorgang.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
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Artikel 5
Het college besluit de werf Augustijnenstraat/Sint-Pietersberg, in de periode van 07/08/2018
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;
• de bewoners van de Augustijnenstraat, Sint-Pietersberg, ’t Vlietje en Leegheid 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.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven en de
mogelijkheid van het gebruik van een
tijdelijke bewonerskaart mee opnemen
in de communicatie met de bewoners.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Ruimtelijke Planning
& Mobiliteit

Indigo in kennis stellen voor het
uitreiken van tijdelijke
bewonerskaarten.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Hogeweg, mits de signalisatie voor fietsers tijdig en op ruime afstand
te plaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: rioleringswerken Aquafin.
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;
• 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:
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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:
• Op het vermeld traject dienen er rioleringswerken te worden uitgevoerd. Gelet op de
geringe breedte van de Hogeweg zal er voor het verkeer aanzienlijke hinder zijn.
• Het fietsverkeer op de Dijle dijk tussen Mechelen Noord en het Zennegat kan blijven rijden.
Ter hoogte van de aansluiting Dijle dijk met de Hogeweg wordt er een doorgang voorzien
waar aan de fietsers wordt gevraagd om af te stappen. Als deze corridor tijdens bepaalde
fasen in de werken voldoende breed kan worden gemaakt wordt het bord “fietsers
afstappen” verwijderd.
• De verbinding tussen Leuvensevaart en Dijle dijk via de Hogeweg zal niet altijd beschikbaar
zijn.
• Op het kruispunt Hoge Weg, Neerweg, Wolverbosstraat wordt door middel van een
aankondigingsbord de fietsers duidelijk gemaakt dat ze de Hogeweg niet kunnen blijven
volgen tot aan de Dijledijk.
• De werken worden uitgevoerd in twee fase.
- Fase 1: 03/09/2018 – 31/03/2019:
Tussen Zennegatvaart en woning nr. 191 + erfdienstbaarheidsweg thv nr 100: er wordt
voor de Hogeweg plaatselijk verkeer ingesteld.
Het blijft mogelijk om langs de twee kanten steeds tot in de buurt van een woning te
komen. Systematisch wordt er bij de aanleg minder hinder steenslag gelegd zodat
woningen buiten de werkuren ook toegankelijk zijn (in noodgevallen). Dit uiteraard
buiten de plaats waar de sleuf open ligt.
Buiten de aangeduide werfzones wordt er ook nog bijkomend parkeerverbod voorzien
gezien de beperkte breedte van de weg.
Bij enkele andere werken zoals het gieten van de boordstenen, of plaatsen fundering /
asfalt, zullen de woning echter gedurende een korte periode niet bereikbaar zijn met de
wagen.
Dit wordt nog bijkomend voorafgaandelijk gecommuniceerd met een bewonersbericht
en doorgegeven aan het bestuur en de politie.
- Fase 2: 01/04/2019 – 28/09/2019:
Tussen nr. 201 en einde der werken ter hoogte van nr. 94:
Het blijft mogelijk om langs de twee kanten steeds tot in de buurt van een woning te
komen. Systematisch wordt er bij de aanleg minder hinder steenslag gelegd zodat
woningen buiten de werkuren ook toegankelijk zijn (in noodgevallen). Dit uiteraard
buiten de plaats waar de sleuf open ligt.
Bij enkele andere werken zoals het gieten van de boordstenen, of plaatsen fundering /
asfalt, zullen de woning echter gedurende een korte periode niet bereikbaar zijn met de
wagen.
Dit wordt nog bijkomend voorafgaandelijk gecommuniceerd met een bewonersbericht
en doorgegeven aan het bestuur en de politie.
Om de Hogeweg en de Zennegatvaart bereikbaar te houden wordt door de politie Mewi
aan de Vlaamse Waterweg gevraagd om de paaltjes op de Zennegatvaart te
verwijderen
Er is een extra werfzone onder de brug in de Neerweg voorzien voor het plaatsen van
werf- en materiaalcontainers.
• 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.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
20 juli 2018

17

-

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, mits de signalisatie ten behoeve van de fietsers (op het ogenblik dat zij niet meer
door kunnen omwille van de werken) tijdig en op ruime afstand van de werken te plaatsen.
Artikel 5
Het college besluit de werf, rioleringswerken Aquafin te 2800 Mechelen, in de periode van 0309-2018 tot 05-07-2019, 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 omliggende straten ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten 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 en de
mogelijkheid van het gebruik van een
tijdelijke bewonerskaart mee opnemen
in de communicatie met de bewoners.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Brandweer. Aktename negatief advies brandweerzone Rivierenland
i.v.m. vuurwerk op 21 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het negatief advies van de brandweerzone Rivierenland voor het
afsteken van vuurwerk op de Grote Markt op 21 juli 2018.
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Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring ondertekening overeenkomst
concept 'Opvolging Realisatie Bestuursakkoord' (ORBA) en afgeleid
documentatiemateriaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de mogelijkheden van 'Opvolging Realisatie Bestuursakkoord'
(ORBA) verder te onderzoeken en de overeenkomst, tot het beschermen van de intellectuele
eigendom van de stad Antwerpen, hiervoor te ondertekenen.

Monumentenzorg. Schepenhuis. Goedkeuring inhuldiging "voltooiing
werken restauratie en herbestemming tot onthaal en kantoren voor
Toerisme en UiT" op 9 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de plechtige inhuldiging van het Schepenhuis goed, op
zondag 9 september 2018 om 09.30 uur, in aanwezigheid van Vlaams Minister Ben Weyts.
Artikel 2
Het college besluit op 9 september 2018 volgende collegeleden af te vaardigen:
09/09/2018
09:30
09.33

Inhuldigingsplechtigheid
Toespraak Björn Sjiffer

09.38

Toespraak Greet Geypen

09.43

Toespraak Bart Somers

Afvaardiging college
Voltallig college
Björn Sjiffer, schepen van Cultuur, Toerisme
en Deeltijds Kunstonderwijs
Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing,
Monumentenzorg en Jeugd en gezin
Bart Somers, burgemeester

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

OPMERKINGEN

Politie / Indigo

2 parkeerplaatsen ter hoogte
van de post vrijhouden

Timing te voorzien
zodat de plaatsen vrij
zijn op 09/09/2018

Marketing &
communicatie

Lay-out, drukken en digitale
verzending uitnodiging

Nummerplaat wordt
doorgegeven aan
INDIGO i.v.m. vrije
doorrit
Verzendingslijst,
foto’s, lay-out en
inhoud i.s.m.
Toerisme en UiT
dienst
Monumentenzorg.

Ma 30/07/2018 
aanleveren, foto,
inhoud en logo’s
Don 09/08/2018 
digitale verzending
uitnodiging via
mailchimp
Vrij 20/08/2018 
herinneringsmail
Geco concept
Levering, plaatsing en weghalen Vrij 07/09/2018 in de
tent aan de Schoenmarkt
voormiddag
Team transport Levering in de tent geplaatst op Za 08/09/2018 
en evenementen de Schoenmarkt:
aankoppelen van alle
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Cultuur
Toerisme

•
•
•
•
•
•
•
•

Protocol

•
•
Interne
dienstverlening
& protocol

•

2 lezenaars
16 staantafels
3 verlengdraden
voeding voor 3 TVschermen
• 15 plooistoelen
bordeaux-kleur
2 micro’s op statief
geluidsinstallatie
versterker
banners
3 TV-schermen
voorzien van personeel
(minstens 6 personen)
voorzien van gidsen
Lint op museumpalen om
voor het inkomvolume te
plaatsen
overspanning 16 staantafels
in bordeaux-kleur
doek inhuldiging
gedenkplaat
Receptie via externe firma,
Bar Klak

TV-schermen, micro,
….

Mogelijk tijdelijke in
de kelderberging te
plaatsen / of in de
tent geplaatst op de
Schoenmarkt
contacteer dienst
Toerisme en UiT

Af te spreken met
Guy Van Dam

Contact: Guy Van
Dam

Aantal personen:
ca. 200

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan het team verkeersignalisatie van de stad Mechelen om voor
zondag 9 september 2018 een parkeerverbod in te stellen voor de twee parkeerplaatsen aan
de Bpost Mechelen, Grote Markt 1.
Artikel 5
Het college keurt de inhuldigingsplaat en colofon goed, mits vermelding van de naam van
bevoegd minister B. Weyts op de gedenkplaat.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Zennebeemden 28
juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Zennebeemden de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 28 juli
2018 van 17u tot 03u, 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.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (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 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
• een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
• nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
• algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
• algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team Verkeerssignalisatie

28/7/2018
17u tot
29/7/2018
03u

Verkeersvrij maken
van
Zennebeemden.

Wijkonderhoudsteam

28/7/2018

Ter beschikking
stellen van 2
vuilnisbakken

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 straatfeest in de Zennebeemden, dat doorgaat op 28 juli 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Zennebeemden, dat doorgaat op 28 juli
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 28 juli 2018 en 29 juli
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: ZENNEBEEMDEN
Het verkeer is verboden vanaf het huisnummer 35, voor alle bestuurders in beide richtingen,
van 28 juli 2018 tussen 17u00 en 29 juli 2018 om 03u00. 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.

Politie - openbare orde. Vriendenkring Muizenhoek. Toelating afvuren
saluutschoten op 21 juli 2018 om 12 uur op domein Muizenhuis.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester wd. om toelating te geven aan
de Vriendenkring Muizenhoek tot het afvuren van saluutschoten op 21 juli 2018 om 12 uur op
domein Muizenhuis, mits naleven van de voorwaarden zoals bepaald door de politie.
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