STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie Website
Vergadering van 21 september 2018

Belastingen en Inningen. Belasting op Benzinepompen 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
Benzinepompen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 62.475,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - 2018 - 2de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2018 – 2e kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 154.796,80.

Belastingen en Inningen. Belasting op filmvoorstellingen. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - 2018 - 2de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
filmvoorstellingen, aanslagjaar 2018 – 2e kwartaal (periode april – juni) voor een totaal bedrag
van € 21.436,50.

Belastingen en Inningen. Belasting op bankautomaten. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
bankautomaten – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 51.000,00.
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Toezicht Financiën. Vzw Mechelse Hattrick. Verwijzen jaarrekening
2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Mechelse Hattrick.

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:
 Laathofstraat 19
Puntopening T 18402;
 Demerstraat 2
Puntopening T 18403;
 Hooiendonkstraat 92
Puntopening T 18404;
 Gentsesteenweg 68
Puntopening T 18398;
 Geerdegem-Schonenberg 171
Puntopening T 18405;
 Kloosterstraat 53
Puntopening T 18406;
 Jef Denynplein 16
Puntopening T 18407;
 Kapelseweg 22
Puntopening T 18408.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Korte Nieuwstraat 7
klantaansluiting T 18409;
 Generaal De Wittelaan 17
vervangen van ondergrondse kabel T 18410.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Vismarkt
Uitbreiding Malinet E 18411
Herbestrating vooraf af te spreken met Fem Van De Poel;
 Pelikaanstraatje;
Vervangen bestaande leiding E 18412.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Raghenoplein.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Raghenoplein/Zandpoortvest te 2800 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.
 Routes werfverkeer:
- de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet;
- deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
- de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
 Er worden geen werftransporten toegelaten:
- 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:
- 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 (tijdsduur per fase is ongekend)
 Fase 1: (aanvang op 28-09-2018)
Er wordt een gestuurde boring uitgevoerd, Hierdoor kunnen de fietser niet de bypass van het
Raghenoplein gebruiken.
Deze fase duurt één dag (bestrating mogelijk iets langer).
 Vervolg fase 1: (start op 1 oktober 2018)
De voorsortering aan de lichten met Leuvensesteenweg blijft behouden. Voor het kruispunt
Zandpoortvest met bypass Raghenoplein wordt één rijstrook ingenomen om voor de fietser en
voetgangers en corridor te voorzien. (aangegeven door bord D10 staat niet op plan maar is
wel aan aannemer gevraagd). Fietsers dienen bypass te volgen.
De snelheid wordt teruggebracht naar 30 Km/u.
 Fase 2: (start in functie vooruitgang vervolg fase 1)
De werf schuift op naar het noorden.
Voor de voetgangers en fietsers wordt er een corridor voorzien waardoor de rijbaan van twee
rijstroken naar één wordt teruggebracht.
De kruidtuin blijft bereikbaar voor voetgangers en fietsers via een loopbrug.
Voor de parking van ACM worden er stalen rijplaten gelegd.
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De snelheid wordt teruggebracht naar 30 Km/u.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 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 de werf, Raghenoplein/Zandpoortvest te 2800 Mechelen, in de periode van
28-09-2018 tot en met 05-10-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de Raghenoplein en de Zandpoortvest 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. Vergunning signaleren werken
jaagpad Walem.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren op het jaagpad in Walem – tussen
Emiel Engelsstraat en een voetweg Rozendaal en die werken aan de uitwateringsconstructies
tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 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.
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:
 Voetgangers en fietsers moeten een omleiding volgen via voetweg Rozendaal ><
Kloosterstraat >< Pastorijstraat >< Weverstraat >< Emiel Engelsstraat
 1 week voor de werken worden er aankondigingsborden gezet op het jaagpad.
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, jaagpad Walem, in de periode van 01/10/2018 tot 05/10/2018 toe
te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 1 week voor de werken aankondigingsborden plaatst op het jaagpad;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
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Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm
en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.

Artikel 7
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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Klein Begijnhof 12.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in Klein Begijnhof 12 en die
verbouwingswerken aan de woning 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.
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.
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:
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-

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.
Geplande transporten:
 minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te
worden aan de politie van de stad Mechelen.
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:
 dat de kraan voor de paaltjes komt daar waar de straat afgesloten wordt aan de
Heembeemd;
 paaltjes verwijderen kant Heembeemd;
 voetgangers en fietsers behouden doorgang naast de kraan.
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 private werf, Klein Begijnhof 12, in de periode van 01/10/2018 tot
31/03/2019 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 Klein Begijnhof 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
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm
en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
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maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Artikel 7
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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Communicatiecel
Wegenwerken

Nakijken bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

Paaltjes verwijderen kant Heembeemd.

Verspreiding via de geëigende kanalen.

ICT. Pilootproject verkiezingen 14 oktober 2018: stemsysteem met
audiomodule.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om in te stappen in het pilootproject waarbij de audiomodule voor blinden
en slechtzienden beschikbaar zal zijn bij de verkiezingen van 14/10/2018.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om de organisatie van het oefenmoment voor blinden en
slechtzienden te organiseren op 25 september 2018.

Onderwijsondersteuning. Lokaal Overleg Platform (LOP). Goedkeuring
financiering vormingsaanbod kansarmoede op school.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de vormingsmomenten van de ervaringsdeskundigen van TAO
Armoede voor de 4 Mechelse pilootscholen te financieren tijdens het schooljaar 2018-2019 in
het kader van het vormingstraject rond kansarmoede op school.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
bedrag
omschrijving
leverancier
ramingsnummer
2018/6130370/30/0902/01
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Vormingsmomenten
ervaringsdeskundigen 4

TAO Armoede

8

Mechelse pilootscholen
2018001965

Sport. Goedkeuring programma sportanimatie Herfst- en Kerstvakantie
2018, Krokusvakantie 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het programma van de sportanimatie tijdens de Herfst-en Kerstvakantie
2018, Krokusvakantie 2019 goed.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de Herfst-en Kerstvakantie 2018,
Krokusvakantie 2019 van start gaan op zaterdag 29 september 2018. Aan de hand van het
aantal inschrijvingen worden de budgetten vastgelegd. De dienst sport zal een gedetailleerd
ontwerpbesluit voor elke vakantie apart aan het college voorleggen.

Monumentenzorg. Begijnhofkerk, buitenrestauratie, perceel 1,
bouwkundige werken: aktename eindprognose en instemming met
voorgestelde besparingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de eindprognose van 5.108.620 euro voor perceel 1, bouwkundige
werken, van de buitenrestauratie van de Begijnhofkerk en stemt in met de voorgestelde
besparingen.

Jeugd. Goedkeuring uitbetaling kadervorming 2018 - deel 1.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling kadervorming 2018 – deel 1 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies kadervorming 2018 – deel
1 uit te keren aan de gerechtvaardigde aanvragers.

P&P - Mobiliteit. Parkeerproblematiek Magdalenasteenweg. Beslissing
om geen bijkomende parkeerplaatsen in te richten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om geen bijkomende parkeerplaatsen in te richten op het plein aan de
Magdalenasteenweg.

P&P - Mobiliteit. De Lijn. Derdebetalersysteem. Goedkeuring
feestbussen 2018-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord om te participeren in het feestbussen-project van De Lijn
als het aantal participerende gemeenten ten opzichte van vorig jaar niet wijzigt op de volgende
lijnen:
 Feestbus 1: Mechelen-Duffel-Lier (frequentie: 60 min. / bijdrage 1.530 euro)
 Feestbus 2: Mechelen-Rumst-Aartselaar-Groenplaats (frequentie: 60 min. / bijdrage
1.147,50 euro)
 Feestbus 282: Vilvoorde-Zemst-Mechelen (frequentie: 60 min. / bijdrage ongeveer 390
euro) indien de overige gemeenten opnieuw participeren.
 Feestbus 284: Mechelen-Boortmeerbeek-Haacht-Herent-Leuven (frequentie: 60 min. /
bijdrage ongeveer 1.200 euro)
Artikel 2
Het college beslist om feestbus 7 via Heffen te laten rijden volgens volgend traject en
frequentie:
 Feestbus 7: Mechelen-Battel-Leest-Heffen-Hombeek-Station-Veemarkt-Nekkerspoel
(frequentie: 90 min. / bijdrage 1.530 euro)
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

mmMechelen
Feest

Opname van de feestbussen en gratis SMS
tickets in de communicatie met aandacht voor
de procedure (registratie vooraf en SMS de dag
zelf).

Mobiliteit

Verder opvolging en vragen voor meer
gedetailleerde gebruiksgegevens van de
feestbussen van de komende editie.

Marketing &
Communicatie

Opname van de feestbussen en de gratis SMS
tickets in de reguliere communicatie.

opmerking

P&P - Mobiliteit. Goedkeuring Paal-volgt-wagen in Hanswijkdries en
vervanging laadpaal aan Stationsplein in Hombeek door reservelocatie
Betsebroekstraat (Muizen).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de laadpaal aan het Stationsplein in Hombeek te vervangen door een
reservelocatie, zijnde de Betsebroekstraat (Muizen).
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Artikel 2
Het college gaat akkoord met de plaatsing van de eerste laadpaal aan de Hanswijkdries in het
kader van het Paal-volgt-Wagen programma.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om in samenwerking met de dienst
Mobiliteit de signalisatie te plaatsen en markeringen te voorzien bij de uitrol van de nieuwe
laadpalen.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om in samenwerking
met de dienst Mobiliteit bewonersbrieven te versturen in de omgeving van de nieuwe
laadpalen.

Economie. Markten 2018. Kennisname toelating verleend door de
burgemeester voor inname standplaats door de miniondernemingen op
de "Dag van de mini's 2019" op zaterdag 17 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelating verleend door de burgemeester voor de inname van
de standplaatsen voor de mini-ondernemingen, onder de gaanderij van het stadhuis (kant
Befferstraat) tijdens de “Dag van de mini’s” op zaterdagochtend 17 november 2018, mits:
 naleving van de voorwaarden opgelegd door brandweer en politie
 de ondernemingen voldoen aan de wet op ambulante handel.
Artikel 2
Het college duidt schepen Katleen Den Roover aan, om in de jury van de wedstrijd ‘Beste
commerciële mini’ te zetelen.
Jureren/stemmen uitbrengen kan op 17 november 2018 tot 12u en de prijsuitreiking zelf vindt
plaats om 12u30 in de Kolommenzaal op het stadhuis.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Economie

1 van de 3 prijzen
voorzien
Uitvoeringsdiensten 36 tafels (binnenkoer 16/11/2018
stadhuis)
Banner ophangen
16/11/2018

Afdeling
communicatie en
citymarketing
Interne
dienstverlening en
protocol
Economie bedrijfsbeleid

Banner afhalen
Vermelding via
communicatiekanalen
Gebruik
kolommenzaal voor
prijsuitreiking
Jurering +
begeleiden mini’s
naar Kolommenzaal
voor de
prijsuitreiking
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18/11/2018
Op voorhand

OPMERKINGEN

Mechelenbon € 120
Er worden geen kosten
aangerekend
Kant Grote Markt tussen
vlaggenmasten in wachtpotten
Voormiddag

17/11/2018 om
12u30
17/11/2018
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Artikel 4
Het college neemt akte van de toestemming van algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot van € 120 toe te staan.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
RAMING

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

BEDRAG

2018141260

VVV

Prijs beste verkoopmini

€ 120,00

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt Willem
Geetsstraat 7 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de bewoners van de Willem Geetsstraat de toelating wordt verleend om een rommelmarkt te
organiseren op 7 oktober 2018 van 10u tot 16u, 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.
 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.
 De wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden.
 Particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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datum

opdracht

opmerking
12

Team Verkeerssignalisatie

7/10/2018
van 06u
tot 19u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Willem
Geetsstraat



7/10/2018

Opheffen
eenrichtingsverkeer
Vaartdijk tussen
Willem
Herreynstraat en
Willem Geetsstraat



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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de rommelmarkt in de Willem Geetsstraat die doorgaat op zondag 7 oktober
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt in de Willem Geetsstraat die doorgaat op
zondag 7 oktober 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing 7 oktober
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Willem Geetsstraat
-Het parkeren is verboden op 7 oktober 2018 tussen 06u00 en 19u00, aan beide zijden van de
rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met
de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd,
die de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 7 oktober 2018 tussen
06u00 en 19u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: Vaartdijk
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op Vaartdijk, tussen de Willem Herreynsstraat en de
Willem Geetsstraat, op 7 oktober 2018 tussen 06u00 en 19u00. Dit wordt ter kennis gebracht
door het afdekken van de verkeersborden C1 en F 19.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Winterleest Winterfeest 16
december 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Leestse Feesten FV voor de organisatie van Winterleest Winterfeest op het dorpsplein Leest op
zondag 16 december 2018 van 14u tot 22u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
2/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro - bewonersinitiatief
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 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 (min. 6 kg
ABC bluspoeder of gelijkwaardig) 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:
1. Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
2. De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
3. Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
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.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
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4. Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
5. De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
6. Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Verkeerssignalisatie

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

16/12/2018

Verwijderen en
terugplaatsen van paaltjes
Leest Dorp

16/12/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

16/12/2018
van 08u tot
23u

Parkeervrij maken van
parkeerplaatsen ter hoogte
van KBC kantoor

16/12/2018
van 07u tot
23u

Verkeersvrij maken van
Leest-Dorp (vanaf café De
Drij Gapers, richting
Dorpsstraat)

16/12/2018

Parkeervrij maken van
Vinkstraat

16/12/2018

Omleiding voorzien van
verkeer omwille van afsluiten
Leest Dorp, via Vinkstraat

16/12/2018

Dubbelrichting maken van
Ten Moortele

16/12/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

17/12/2018

Veegmachine dorpsplein
Leest laten opkuisen (laatste
restjes)

opmerking

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

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

datum

De Lijn in kennis stellen dat
de halte in Leest niet kan
bediend worden op
16/12/2018

Onmiddellijk

opmerking

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van ‘Winterfeest in Winterleest’ dat doorgaat op 16 december 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van van ‘Winterfeest in Winterleest’ dat doorgaat op 16 december
2018, in Mechelen (Leest) zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 16 december
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Leest-Dorp
-Het parkeren is verboden op de parkeerplaatsen aan de zijde van het KBC-kantoor, op 16
december 2018 van 08u00 tot 23u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
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-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders, tussen het kruispunt met de Molenbeekstraat
en het kruispunt met de Kouter, in beide richtingen op 16 december 2018 van 07u00 tot
23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: Vinkstraat
-Het parkeren is verboden op alle parkeerplaatsen tussen de Dorpstraat en de
Molenbeekstraat, op 16 december 2018 van 07u00 tot 23u00. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. M-Fair 7 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Mondiaal voor de organisatie van M-Fair met een extra activiteit op volgende
locaties:
 plaatsing van renovatiemobiel en tent aan Onze-Lieve-Vrouw kerk;
 organisatie van panna-tornooi op de Haverwerf
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
23/9/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Bij de inname van het openbaar domein op de Haverwerf dient rekening gehouden te
worden met de aandachtspunten die op de 'infofiche' van de Haverwerf vermeld staan (o.a.
opstelplaats voor de brandweer bij interventies naar de omliggende gebouwen, vrije
doorgang voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten,…).
 Voertuigen die op het verkeersvrije plein blijven staan dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs dat aangevraagd dient te worden aan de dienst verkeerssignalisatie van
de stad Mechelen.
Artikel 2
Het college geeft een toelating om bewegwijzering/ krijtmarkering/ plaatsing stoepborden op
te hangen in de shoppingdriehoek, Hoogstraat en Van Beethovenstraat, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 5/10/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 9/10/2018.
 De krijtmarkering moet verwijderbaar zijn.
 De wegwijzers mogen geenszins:
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- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
In verband met de 'pancartes' op de stoep van de deelnemende handelaars dient art 114
van de ABP gerespecteerd te worden (voldoende vrije doorgang voor de voetgangers op de
voetpaden vrijhouden).

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

5/10/2018

opdracht
Ter beschikking stellen van
elektriciteit op Haverwerf

opmerking
Voor elektriciteit aan
OLV kerk dient de vraag
gesteld te worden aan
kerk, want geen kast
van Stad Mechelen
aanwezig.

Preventie en Veiligheid. Sociale preventie. Uitbetaling toelage 2018
zorgtrajecten delictplegers Jeugdzorg Emmaüs vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de resterende toelage voor de personeelskost van een begeleider
gestructureerde dagactiviteiten voor de periode 01/01/2018 tot en met 30/06/2018 ten
bedrage van 16.762,89,- euro aan Jeugdzorg Emmaüs vzw goed.

Overheidsopdrachten. Uitbreiding columbaria begraafplaats Heffen.
Gunning van bestek 2018-OO-GEB-402.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Begraafplaats Heffen – Uitbreiding columbaria” akte
van het verslag van nazicht van de offertes, opgesteld door Afdeling Gebouwenprojecten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Begraafplaats Heffen – Uitbreiding columbaria” aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Algemene
Bouwonderneming L. Heylen, Hoogbuul 30 te 2250 Olen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Herdenking Wapenstilstand WOI.
Goedkeuring programma 10 en 11 november 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om op zaterdag 10 november 2018 om 15u een academische zitting
te organiseren, naar aanleiding van de Wapenstilstand 100 jaar geleden, in de
Stadsschouwburg en keurt het voorgestelde programma goed:
 15u00:
Aanvang en inleiding academische zitting
 15u05:
Film Oorlog aan de Dijle in woord en beeld deel I
 15u15:
Spreker 1
 15u25:
film Oorlog aan de Dijle in woord en beeld deel II
 15u35:
Spreker 2
 15u45:
Vocaal intermezzo
 15u55:
Toespraak afgevaardigde van het college van burgemeester en schepen.
 16u10:
Receptie
Artikel 2
Het college beslist de afvaardiging van de stad op de academische zitting ‘Einde WOI 100 jaar’
van 10 november 2018 om 15u in de stadsschouwburg later opnieuw te bevragen (college 19
oktober 2018).
Artikel 3
Het college beslist de aanduiding van de spreker op de academische zitting ‘Einde WOI 100
jaar’ later opnieuw te bevragen (college 19 oktober 2018).
Artikel 4
Het college beslist een receptie aan de bieden aan de genodigden na de academische zitting in
de Foyer van de stadsschouwburg. De dranken worden uit de voorraad van de
stadsschouwburg genomen en door AGB MAC gefactureerd aan de stad (dienst interne
dienstverlening en protocol).
Artikel 5
Het college gaat akkoord met het programma voor de herdenking van de wapenstilstand op
zondag 11 november 2018:
 Kerkelijk gedeelte:
- 10u15: samenkomst in de kathedraal – deelname burgemeester en schepenen te
persoonlijke titel en vrij in keuze om sjerp te dragen
- 10u30: Requiemmis
 Officiële plechtigheid:
- 11u30 (uur nog onder voorbehoud) : start officiële plechtigheid aan het monument van
de gesneuvelden met tromgeroffel – geef acht – bloemenhulde door de stad – Last Post
– vervolg bloemenhulde in protocollaire volgorde – uitvoering Vlaams Volkslied en
Nationaal Lied
(met sjerp)
- 12u10: Planten van Vredesboom, optocht naar het stadhuis en receptie (geen
toespraken), ingang via voorhal.
Artikel 6
Het college beslist de afvaardiging van de stad op de plechtigheid van zondag 11 november
2018 om 10u30 in de kathedraal later opnieuw te bevragen (college 19 oktober 2018).
Artikel 7
Het college beslist de afvaardiging van de stad op de plechtigheid van zondag 11 november
2018 om 11u45 (uur nog onder voorbehoud) aan het monument van de gesneuvelden en op
de receptie later opnieuw te bevragen (college 19 oktober 2018).
Artikel 8
Het college besluit de genodigden na de plechtigheid een drankje en een hapje aan te bieden
in de Keldermanszaal op het stadhuis.
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Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

11/11/2018

Wijkonderhoud

voor 11u

Opkuis omgeving rond monument van
de gesneuvelden aan SintRomboutskerkhof
Opkuis omgeving rond monument van
de gesneuvelden aan SintRomboutskerkhof en opruimen
bloemstukken
Nakijken vlaggen aan het monument
op Sint-Romboutskerkhof

1 week na
plechtigheid

Uitvoeringsdiensten

opmerking

Voor 11
november
2018

Verwijderen van een deel van de
paaltjes op de Grote Markt

11
november
2018 voor
11u
Marketing en
communicatie

Bekendmaking van de plechtigheid en
de academische zitting via de
gebruikelijke kanalen
Aanmaken en drukken van de
uitnodigingen

Artikel 10
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Toezicht bij aankomst van
de genodigden en regelen
van het verkeer tijdens de
plechtigheid
Begeleiding van de optocht
naar stadhuis

datum

opmerking

11 november
2018

10u15: ingang kathedraal
11u45 (uur onder voorbehoud): aan
monument Sint-Romboutskerkhof

11 november
2018

Vanaf ongeveer 12u

Artikel 11
Het college neemt akte van de beslissing van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot van 150,00 euro toe te kennen aan de dienst Interne
dienstverlening en Protocol, voor de medewerking van scouts Thilla Coloma aan de
plechtigheid op 11 november 2018.
Artikel 12
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
 Voor de academische zitting van 10 november 2018:
Het college besluit de uitgaven voor de academische zitting en de aansluitende filmvoorstelling
in de voorhal (huur projector, projectiescherm, film + filmvoorstelling), geraamd op 4720
euro, op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2018 (actieplan organisatie vergaderingen,
recepties, lunches, … en verzorgen PR – budgetcode 6130270 – nieuw aan te maken
ramingsnummer). In afwachting van budgetwijziging nr. 2/2018 zal voorlopig 4.720 euro via
een Interne Kredietaanpassing (IKA) afgenomen worden van ramingsnummer 2018142486
(frankeringskosten).
ramingsnummer
2018141711
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bedrag
90,00 €

omschrijving
Vrijwilligersvergoeding 3
sprekers

leverancier
Nog niet gekend
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2018141714
Nieuw
ramingsnummer
in budgetwijziging
nr. 2/2018


3 sprekers: geschenk uit
stock
4720 €

Academische zitting 10/11
+ filmvoorstelling

Fotografie Bert Cluytens

Voor de plechtigheid van 11 november 2018:

2018141714

150€

bloemenkrans

Nog aan te duiden

2018141711

150€

voorschotten

Jeugdvereniging Thilla Coloma

2018141012

300 €

5 verrassingsbroden

Bakkerij Kristof

Artikel 13
Het college neemt akte van de beslissing van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot van 150,00 euro toe te kennen aan de dienst Interne
dienstverlening en Protocol, voor de medewerking van scouts Thilla Coloma aan de
plechtigheid op 11 november 2018.
Artikel 14
Het college geeft opdracht aan de dienst Natuur en Groenontwikkeling om 2 extra
vredesbomen aan te kopen en in overleg met de dienst Interne dienstverlening en Protocol per
deelgemeente een locatie te bepalen om deze aan te planten.
Artikel 15
Het college geeft opdracht aan de dienst Wijkonderhoud om op 11 november 2018 het nodige
personeel te voorzien voor de aanplanting van de vredesboom tijdens de plechtigheid van 11
november aan de Sint-Romboutskathedraal.

Interne Dienstverlening en Protocol. Ontvangst Okra Hombeek op 3
oktober 2018 om 16u naar aanleiding van 60-jarig bestaan.

Besluit:
Artikel 1
Het college besluit OKRA Hombeek, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, te ontvangen en
een drankje aan te bieden in de Kolommenzaal op woensdag 3 oktober 2018 om 16u00.
Artikel 2
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers en de schepenen Stefaan Deleus, Greet
Geypen en Koen Anciaux af als afgevaardigden voor de ontvangst.
Artikel 3
Het college vaardigt Schepen Deleus af voor een korte toespraak.

Overheidsopdrachten. Technische advisering bij de opmaak en
uitvoering van een bestek voor het ontwerpen (renoveren), bouwen en
onderhouden van bestaande DWA pompstations te Mechelen (Design
Build Maintain) - gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Technische advisering bij de opmaak en uitvoering van
een bestek voor het ontwerpen (renoveren), bouwen en onderhouden van bestaande DWA
pompstations te Mechelen (Design Build Maintain)” kennis van het verslag van nazicht van de
offertes van 14 september 2018, opgesteld door Afdeling openbaar domein.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Technische advisering bij de opmaak en uitvoering van een
bestek voor het ontwerpen (renoveren), bouwen en onderhouden van bestaande DWA
pompstations te Mechelen (Design Build Maintain)” aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Hydrio,
Elisabethlaan 19/1 te 3200 Aarschot.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-OD-401.
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