STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 22 september 2017

Belastingen en Inningen. Belasting op publiek toegankelijke ruimte van
commerciële zaken via Promotaks. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring
kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van
Mechelen – aanslagjaar 2017 - voor een totaal bedrag van 118.100,00 €.

Sport. Goedkeuring programma sportanimatie Herfst- en Kerstvakantie
2017, Krokusvakantie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het programma van de sportanimatie tijdens de Herfst-, Kerstvakantie 2017
en Krokusvakantie 2018 goed.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de Herfst-, Kerstvakantie 2017 en
Krokusvakantie 2018 van start gaan op 30 september 2017. Aan de hand van het aantal
inschrijvingen worden de budgetten vastgelegd. De dienst sport zal een gedetailleerd
ontwerpbesluit voor de Herfst- en Kerstvakantie 2017, alsook voor de Krokusvakantie 2018,
apart aan het college voorleggen.
Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een bedrag van 500 euro als voorschot toe te kennen aan de dienst
sport voor de organisatie van de sportanimatie tijdens de Herfst- en Kerstvakantie 2017.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel

bedrag

2017/6130280/70/0740/02
RN 2017001952

€500

2017/7001045/70/0740/02

€10 000

RN 2017001933

omschrijving

leverancier

Voorschot algemene
onkosten

Dienst sport

Totaal geraamde
inkomsten

Dienst sport

Monumentenzorg. Sint-Catharinakerk. Aktename goedkeuring definitief
beheersplan door Agentschap Onroerend Erfgoed.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van het agentschap Onroerend Erfgoed van 5
september 2017 tot goedkeuring van het beheersplan voor “Sint-Catharinakerk”.
Artikel 2
Het college verleent toestemming voor de publieke ontsluiting van het beheersplan voor “SintCatharinakerk” op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. AGB Energiepunt Mechelen. Aktename
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest inzake de
toekenning van Energieleningen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de goedkeuring, in de raad van bestuur AGB het Energiehuis van
18 september 2017, tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het
Vlaams Energieagentschap (VEA) en het energiehuis AGB Energiepunt Mechelen voor de duur
van 5 jaar.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring vergunning signaleren
werken Schoutetstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Schoutetstraat 2.
De werken omvatten renovatie van de kantoorgebouwen van Igemo en worden uitgevoerd in
opdracht van Igemo.
Hoofdaannemer is de firma Wocon en projectleider is Peter Van Landeghem.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De




1- Werkuren:
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
niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen

2- Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 Aanrijroute:
- Sint-Katelijnestraat => Sint-Romboutskerkhof => Wollemarkt => Goswin de
Stassartstraat
- Sint-Katelijnestraat => Kanunnik De Deckerstraat
 Afvoerroute: via de Goswin de Stassartstraat naar de Ring R12
3- 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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4- Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.



5- 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.

6- 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.
7- 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.
8- Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
1- Afsluiten Schoutetstraat met opheffing eenrichtingsverkeer.
2- De Schoutetstraat wordt dan doodlopend zowel vanuit de Goswin de Stassartstraat als
vanuit de Kanunnik De Deckerstraat.
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, in de periode van 2 oktober 2017 tot 30 september 2018 toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners/handelaars van de Schoutetstraat 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:
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dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Leuvensesteenweg 582.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren op de Leuvensesteenweg ter hoogte
van nummer 582 (parking Planckendael) en die kabel- en sleufwerken tot doel hebben, in
opdracht van Telenet.
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
 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Komende van Leuven wordt rechts de afslagstrook richting parking Planckendael afgesloten.
De parking blijft bereikbaar via de verkeerslichten. Fietsers en voetgangers kunnen via de
afslagstrook steeds door.
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, in de periode van 02/10/2017 tot 06/10/2017, 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 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:
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dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agenda vergadering van 2 oktober 2017.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgende agendapunten vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 2 oktober 2017 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag 11 september 2017.
 2. Toelichting hervorming directie Samen Leven (Toelichting door Gert Eeraerts, directeur
Samen Leven).

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agenda
vergadering van 3 oktober 2017.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgende agendapunten vast voor de vergadering van de commissie
Samenleving van dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag 12 september 2017.
 2. Toelichting project Schoolstart (Toelichting door Anke Anthoni, vzw
Samenlevingsopbouw)
 3. Toelichting hervorming directie Samen Leven (Toelichting door Gert Eeraerts, directeur
Samen Leven).

Interne Dienstverlening en Protocol. Herdenking Wapenstilstand WOI.
Goedkeuring programma zaterdag 11 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het programma voor de herdenking van de wapenstilstand op
zaterdag 11 november 2017:
 Kerkelijk gedeelte:
- 10u45: samenkomst in de kathedraal – deelname burgemeester en schepenen te
persoonlijke titel en vrij in keuze om sjerp te dragen
- 11u: Requiemmis
 Officiële plechtigheid:
- 11u45: 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: optocht naar het stadhuis en receptie (geen toespraken) en ingang via voorhal.
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Artikel 2
Het college duidt schepenen M. De Bie en C. Backx aan als afgevaardigden van de stad op de
plechtigheid van zaterdag 11 november 2017 om 10u45 in de kathedraal.
Het college verzoekt mevrouw Rita Van Den Bossche, voorzitter gemeenteraad, eveneens
aanwezig te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 3
Het college duidt schepenen M. De Bie en C. Backx aan als afgevaardigden van de stad op de
plechtigheid van zaterdag 11 november 2017 om 11u45 aan het monument van de
gesneuvelden en op de receptie.
Het college verzoekt mevrouw Rita Van Den Bossche, voorzitter gemeenteraad, eveneens
aanwezig te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 4
Het college besluit de genodigden na de plechtigheid een drankje en een hapje aan te bieden
in de Keldermanszaal op het stadhuis.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

11/11/2017

Wijkonderhoud

voor 11u

Opkuis omgeving rond monument van
de gesneuvelden aan SintRomboutskerkhof

1 week na
plechtigheid

Uitvoeringsdiensten

Voor 11
november
2017
11
november
2017 voor
11u

Marketing en
communicatie

opmerking

Opkuis omgeving rond monument van
de gesneuvelden aan SintRomboutskerkhof en opruimen
bloemstukken
Plaatsen van 5 vlaggenmasten aan
het monument op SintRomboutskerkhof
Verwijderen van een deel van de
paaltjes op de Grote Markt

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

Artikel 6
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
2017

10u45: ingang kathedraal
11u45: aan monument SintRomboutskerkhof

11 november
2017

Vanaf ongeveer 12u

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, 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 2017.
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Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer

bedrag

omschrijving

leverancier

2017141714

150€

bloemenkrans

Nog aan te duiden

2017141711

150€

voorschotten

Jeugdvereniging Thilla Coloma

2017141012

300 €

5 verrassingsbroden

Bakkerij Kristof

Interne Dienstverlening en Protocol. Ontvangst ambassadeur Panama op
woensdag 4 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er kennis van dat de ambassadeur van Panama en/of een delegatie van de
ambassade van Panama op woensdag 4 oktober 2017 deelneemt aan Global Dialogue van
VOKA Mechelen.
Artikel 2
Het college besluit de ambassadeur van Panama en/of een delegatie van de ambassade van
Panama op woensdag 4 oktober 2017 te ontvangen op het stadhuis om 11u30 in de
Kolommenzaal.
Artikel 3
Het college duidt schepen Katleen Den Roover, aan als afgevaardigde van de stad om de
ambassadeur van Panama en/of een delegatie van de ambassade van Panama te
verwelkomen.
Artikel 4
Het college duidt schepen Katleen Den Roover, aan als afgevaardigde van de stad om deel te
nemen aan de lunch om 12u in de Martinique (K.V.M.), AFAS Stadion, Kleine Nieuwedijkstraat
53, Mechelen.
Artikel 5
Het college duidt schepen Katleen Den Roover, aan als afgevaardigde van de stad om op de
receptie van VOKA een speech geven.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking
In overleg met Voka
Alexandra Lamers

Uitnodigen pers

Kabinet
burgemeester
Economie

4/10/2017

Afvaardiging op de receptie
van VOKA

Verkeerssignalisatie

4/10/2017

Voorbehouden 2
parkeerplaatsen Onze-LieveVrouwestraat aan VOKA

Artikel 7
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
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datum

opmerking
7

Instaan voor de veiligheid en begeleiding
gedurende het verblijf van de
ambassadeur op grondgebied Mechelen.

4/10/2017

Af te spreken met de dienst
Interne Dienstverlening en
Protocol

Interne Dienstverlening en Protocol. Haydn-Genootschap Vlaanderen vzw.
"Amazing Haydn 2017" onder auspiciën stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dankbrief van het Haydn-Genootschap voor de uitkering van
de jaarlijkse werkingstoelage.
Artikel 2
Het college gaat in op de vraag van het Haydn-Genootschap Vlaanderen vzw om “Amazing
Haydn 2017” te laten doorgaan onder auspiciën van de stad. De organisator dient deze
erkenning te vermelden op alle communicatiedragers die gebruikt worden voor de promotie
van deze concertreeks.

Toezicht Financiën. Vzw Brouwgebouw Lamot. Betaalbaarstelling toelage
onroerende voorheffing 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de toelage van 27.967,46 euro betaalbaar te stellen aan vzw
Brouwgebouw Lamot.

Monumentenzorg. Aanstelling uitvoerder voor "Onderhoudswerken
Inkompoort Kruidtuin, zijde Pitzemburgstraat".
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de onderhoudswerken aan het poortgebouw Kruidtuin, zijde
Pitzemburgstraat te 2800 Mechelen, volgens de voorwaarden van het lastenboek 2017-OOMZ-208, toe te wijzen aan Bouwbedrijf Van Poppel nv, Oude Liersebaan 233 te 2800 Mechelen.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Ondersteuning Kindercarnaval.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van carnavalsvereniging Gilde De Knullen om
ondersteuning bij de organisatie van het “Kindercarnaval Mechelen” op zondag 4 februari 2018
en besluit gratis toegang te geven tot De Loods, inclusief opkuis.
Artikel 2
Het college besluit bijkomend nog volgende medewerking te verlenen voor deze editie:
 financiële ondersteuning schminkstand;
 aankondiging van de activiteit op de infoborden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Marketing en Communicatie

Dienst Jeugd

Opdracht
- Voorziet ruimte voor het
kindercarnaval op de borden
aan de invalswegen en de
digitale zuilen onder
voorbehoud van
beschikbaarheid.
- De Loods gratis ter
beschikking stellen op
4/2/2018 incl. opkuis.
- Evenementenpakket M ter
beschikking stellen.
- Communicatie rond het
Kindercarnaval opnemen op
website en Facebook MK

Opmerking
- Alle input komt van
organisatie zelf.
- Planning onderling af te
spreken met Marketing &
Communicatie.
Afspraken omtrent de huur,
techniek, drank,
benodigdheden, … worden
afgesproken met de
organisatie vzw De Knullen.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring organisatie talentenjacht &
verkiezing Kleine Stadsartiest.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Mechelen Kinderstad om een talentenjacht te organiseren op
zondag 15 oktober 2017, in zaal Moonbeat, ter verkiezing van de nieuwe Kleine Stadsartiest.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen G. Geypen af voor de bekendmaking van de nieuwe Kleine
Stadsartiest en prijsuitreiking van de talentenshow op zondag 15 oktober 2017, om 17.00 uur,
in zaal Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10 te 2800 Mechelen.

IGEMO. Stationsomgeving. Afsluiting Geerdegemvaart en Hanswijkvaart
onder voorwaarden. Opdracht tot voorleggen planning projecten tot einde
van de werken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Rudy Van Camp, communicatiecoördinator
stationsproject, en Erik Depré, Igemo, bij het voorstel van de partners van de
Stationsomgeving om Hanswijkvaart (tussen Colomabrug en Stationsstraat) en
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Geerdegemvaart (tussen Geerdegemvaart 122 en Postzegelbrug) niet open te stellen voor
gemotoriseerd vervoer.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om Hanswijkvaart (tussen Colomabrug en Stationsstraat) af te
sluiten voor gemotoriseerd verkeer en nog enkel fietsers en voetgangers toe te laten. Fietsers
kunnen gebruik maken van de rijbaan en voetgangers langs beide zijden over het vroegere
fiets- en voetpad.
Het college stelt wel volgende voorwaarden:
 1. De straat wordt afgesloten met verwijderbare paaltjes.
 2. De nodige signalisatie door borden en wegmarkeringen wordt aangebracht mits
goedkeuring van de politie. De signalisatie van aan de Colomabrug dient duidelijk
begeleidend geaccentueerd te worden naar de respectievelijke fiets- en voetpaden.
 3. Het huidig fietspad (nu rood gemarkeerd) wordt weggewerkt zodat het duidelijk is dat
dit een voetpad is.
 4. Het aanbrengen van tijdelijke verlichting. Het uitklaren van de kostenverdeling voor het
onmiddellijk plaatsen van tijdelijke verlichting dient aan het college voorgelegd te worden.
 5. In de middenstrook dienen fysieke elementen zoals bloembakken geplaatst te worden
zodat het wandel- fietsgebied wordt gevisualiseerd.
Deze maatregelen zullen in voege blijven tot Minder Hinder plan van Infrabel/TucRail i.v.m. de
renovatie van de “Vierendeelbruggen” en voorbereidingswerken van het nieuwe station is
goedgekeurd.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om Geerdegemvaart (tussen Geerdegemvaart 122 en Postzegelbrug)
af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en nog enkel fietsers en voetgangers toe te laten. Het
gedeelte van Colomabrug en Geerdegemvaart 122 wordt een doodlopende straat.
Volgende voorwaarden worden door het college opgelegd:
 1. Doodlopende straat wordt blauwe zone.
 2. De straat wordt afgesloten met verwijderbare paaltjes.
 3. De nodige signalisatie door borden en wegmarkeringen wordt aangebracht mits
goedkeuring van de politie.
 4. Het aanbrengen van tijdelijke verlichting. Het uitklaren van de kostenverdeling voor het
onmiddellijk plaatsen van tijdelijke verlichting dient aan het college voorgelegd te worden.
Deze maatregelen zullen in voege blijven tot Minder Hinder plan van Infrabel/TucRail i.v.m. de
renovatie van de “Vierendeelbruggen” en voorbereidingswerken van het nieuwe station is
goedgekeurd.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 24 augustus
2017 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep Mobiliteit van 24 augustus 2017.
Het college wijst de plangroep ook op het toegevoegd agendapunt 77 van huidige zitting,
inzake toetsingskader fietsvriendelijkheid.
Artikel 2
Het college beslist:
 1. Arendonckstraat: opdracht te geven aan team onderhoud openbaar domein voor het
plaatsen van twee paaltjes
 2. Lotelingstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om stippellijnen te schilderen
in de Lotelingstraat
 3. Stenenmolenstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om gele lijnen te
schilderen naast de poorten en aan de politie om hier extra controle uit te voeren
 4. Koning Albertstraat/Oude Baan: opdracht te geven aan de dienst Mobiliteit en politie om
een plaatsbezoek in te plannen en dit hierna te agenderen als apart agendapunt
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5. Bankstraat: geen actie te ondernemen
6. Kerkhofstraat: opdracht te geven aan de dienst Mobiliteit en politie om een plaatsbezoek
in te plannen en dit hierna te agenderen als apart agendapunt
7. Korenmarkt/Guldenstraat: zie artikel 3
8. Rembert Dodoensstraat: opdracht te geven aan politie voor extra controle
9. Gentsesteenweg: opdracht te geven aan dienst Mobiliteit om na te gaan bij de
bouwdienst of de melder hier een vergunning voor heeft.
10. Nieuwe Kapucijnenstraat: opdracht te geven aan de politie om contact op te nemen
met de aannemer
11. Hamerstraat: opdracht te geven aan politie voor extra controle op foutparkeren
12. Polderstraat: opdracht te geven aan politie om metingen uit te voeren
13. Roekstraat: opdracht te geven aan politie om metingen uit te voeren
14. Veemarkt: geen actie te ondernemen
15. Besterveld: opdracht te geven aan team onderhoud openbaar domein om paaltjes te
plaatsen
16. Nijverheidstraat: geen actie te ondernemen
17. Hanswijkvaart: opdracht te geven aan politie om metingen uit te voeren
18. Frans Halsvest: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om de grijze strook te
verwijderen
19. Abeelstraat: opdracht te geven aan politie om metingen en flitscontroles uit te voeren
20. Kauwendaal: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om de borden te verplaatsen
en de bebouwde kom uit te breiden en aan politie voor de opmaak van een aanvullend
reglement.
21. Hombekerkouter/Mechelseweg: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om een
rode slemlaag en stippellijnen aan te brengen
22. Hoogstraat: geen actie te ondernemen
23. Koning Albertplein: geen actie te ondernemen
24. Molenstraat: opdracht te geven aan onderhoud openbaar domein om de eerste
betonblok te verwijderen
25. Duivenstraat: opdracht te geven aan dienst Mobiliteit om hiervoor een plan uit te
tekenen, aan team onderhoud openbaar domein voor het verplaatsen van de bloembakken
en paaltjes en opdracht aan verkeerssignalisatie voor het schilderen van de lijnen
26. Tegen de rijrichting rijden van bromfietsers in de stad: geen actie te ondernemen
27. Steenweg/Nieuwwerk: opdracht te geven aan team onderhoud openbaar domein voor
het afschuinen van de stoeprand tussen Nieuwwerk en Steenweg.
28. Leegheid: geen actie te ondernemen
29. Nekkerspoelstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om het zebrapad door te
schilderen over het fietspad heen
30. Ivo Cornelisstraat: geen actie te ondernemen
31. Kerkhoflei: geen actie te ondernemen
32. Kerkhoflei: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie om de parkeerstrook in de
korten
33. Lakenmakersstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie voor het aanpassen
van het onderbord en aan team onderhoud openbaar domein voor het verwijderen van de
paaltjes.
34. Spuibeekstraat: opdracht te geven aan team onderhoud openbaar domein om de
Spuibeekstraat af te sluiten en opdracht te geven aan verkeerssignalisatie voor het
plaatsen van een F45b-bord en verwijderen van het C29-bord.
35. Benoît Ballonstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie voor het plaatsen van
een D1-bord.
36. Guido Gezellelaan: opdracht te geven aan dienst Mobiliteit om een opmeting te doen
van de aanwezige parkeervakken
37. Van Hoeystraat: geen actie te ondernemen
38. Hanswijkstraat: opdracht te geven aan de politie voor verdere opvolging terugplaatsing
verkeersbord
39. Molenbeekstraat: geen actie te ondernemen
40. De Langhestraat: opdracht te geven aan team onderhoud openbaar domein voor het
verlagen van de stoeprand
41. Koning Albertstraat: opdracht te geven aan de politie om de resultaten van de tellingen
en de impact op de kilometerheffing door te geven aan de dienst Mobiliteit
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42. Spiegelstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie voor de aanpassing van het
onderbord
43. Nieuwe Beggaardenstraat: opdracht te geven aan verkeerssignalisatie voor het
aanbrengen van gele lijnen

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om te onderzoeken of op de
Korenmarkt/Guldenstraat een goed afgebakende zone kan aangelegd worden als laad- en
loszone, met tijdskader.
Indien dit niet kan, wordt geen toelating gegeven.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Mobiliteit

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

datum

Opdracht
Het schilderen van een middenlijn in de
Lotelingstraat op het korte stuk tussen de
Leuvensesteenweg en de Rateaulaan
Het schilderen van gele lijnen naast de
poorten in de Stenenmolenstraat (tussen
de Jubellaan en de spoorlijn)
Onderzoeken of op de
Korenmarkt/Guldenstraat een goed
afgebakende zone kan aangelegd worden
als laad- en loszone, met tijdskader. (cfr.
artikel 3)
Het verwijderen van de grijze strook aan
het begin van de Frans Halsvest
Het schilderen van stippellijnen en een rode
slemlaag aan de
Hombekerkouter/Mechelseweg
Het schilderen van het zebrapad in de
Nekkerspoelstraat over het fietspad heen
Het inkorten van het parkeervak in de
Kerkhoflei
Aanpassen onderbord jaagpad

Verkeerssignalisatie

Het plaatsen van een F45b-bord en
verwijderen van het C29-bord in de
Spuibeekstraat, ter hoogte van de
jaagpaden.
Plaatsen van D1-bord in de Benoît
Ballonstraat.
Aanpassen onderbord Spiegelstraat van
20m naar 25m
Aanbrengen van gele lijnen in de Nieuwe
Beggaardenstraat
Verplaatsen van borden in Kauwendaal

Verkeerssignalisatie

Schilderen lijnen fietspad in Duivenstraat

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

Het plaatsen van twee paaltjes aan de
buitenste garages in de Arendonckstraat
Het plaatsen van paaltjes in de Besterveld

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

opmerking

Het verwijderen van de eerste betonblok in
de Molenstraat
Het afschuinen van de stoeprand aan de
Steenweg tussen Nieuwwerk en Steenweg
Het verwijderen van paaltjes aan het begin
van het jaagpad
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Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Dienst Mobiliteit

Het verlagen van de stoeprand in De
Langhestraat
Verplaatsen bloembakken en paaltjes in
Duivenstraat
De Spuibeekstraat afsluiten ter hoogte van
de jaagpaden
Plaatsbezoek inplannen in Koning
Albertstraat/Oude Baan, in samenspraak
met politie. Hierna agenderen als apart
agendapunt
Plaatsbezoek inplannen in Kerkhofstraat, in
samenspraak met politie. Hierna agenderen
als apart agendapunt
Nagaan bij bouwdienst of melder van
Gentsesteenweg vergunning heeft
Uittekenen van een plan voor de
hindernissen in de Duivenstraat
Opmeten van parkeervakken in de Guido
Gezellelaan

Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit

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

datum

Opdracht

Politie

Controle op foutparkeren in de
Stenenmolenstraat

Politie

Controle op foutparkeren in de Rembert
Dodoensstraat

Politie

Contact opnemen met aannemer van
werken in de Nieuwe Kapucijnenstraat

Politie

Controle op foutparkeren in de
Hamerstraat

Politie

Metingen uitvoeren in de Polderstraat

Politie

Metingen uitvoeren in de Roekstraat

Politie

Metingen uitvoeren in de Hanswijkvaart

Politie

Metingen en flitscontroles uitvoeren in de
Abeelstraat

Politie

Opvolging terugplaatsing verkeersbord in
de Hanswijkstraat
Doorgeven van de resultaten van de
tellingen en de impact op de
kilometerheffing aan de dienst Mobiliteit
Opmaak van een aanvullend reglement
voor de bebouwde kom in Kauwendaal

Politie

Politie

opmerking

Artikel 6
Het college neemt er kennis van dat er een infovergadering gaat georganiseerd worden voor
de bevraagde bewoners van de Nuffelstraat, Keramiekstraat en Ten Doorn over het al dan niet
knippen van de straat.

Overheidsopdrachten. Studie fietsverbinding fietsostrade - tangentfietspad goedkeuren gunning bestek 2017-OO-MOB-237.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Studie fietsverbinding fietsostrade - tangentfietspad in
Mechelen” kennis van het verslag van nazicht van de offertes van 17 augustus 2017, opgesteld
door de afdeling Projecten & Planning.
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 “Studie fietsverbinding fietsostrade - tangentfietspad in
Mechelen” aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria)
bieder, zijnde Vectris cbva, Vital Decosterstraat 67A/0201 te 3000 Leuven.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie Algemene
Bewonersvergadering Mechelen-Noord op 13 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Mechelen-Noord
in het Lokaal Dienstencentrum De Schijf op maandag 13 november 2017, om 20u, en stelt de
agenda vast als volgt:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester Bart Somers
 Samen Mechelen maken: Mechelenmakers en het buurtopbouwwerk door schepen Katleen
Den Roover
 Overzicht Parken en Tuinen + Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid
projecten door schepen Marina De Bie
 Project burenbemiddeling door schepen Stefaan Deleus
 Voorstelling en acties wijkraad Mechelen-Noord door wijkraad
 Vragenronde
Artikel 2
Het college besluit burgemeester Bart Somers en de schepenen Katleen Den Roover, Marina
De Bie, Stefaan Deleus, Walter Schroons en Koen Anciaux af te vaardigen om aanwezig te zijn
op de algemene bewonersvergadering Mechelen-Noord.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Transport en
evenementen

datum
13/11/2017

opdracht




Ophalen drank in stadhuis en
naar LDC De Schijf brengen.
Vullen van frigo in de grote
zaal.
Klaarzetten grote zaal: stoelen
in rijen zetten + 2 tafels met
stoelen vooraan voor sprekers.

opmerking
Afspraken hierover
worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

Economie. Markten 2017. Kennisname toelating verleend door de
burgemeester voor inname standplaats door de miniondernemingen op de
"Dag van de mini's 2017" op zaterdag 18 november 2017.
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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 zaterdagmorgen 18 november 2017, 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 18 november 2017 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 17/11/2017
stadhuis)
Banner ophangen
17/11/2017

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

OPMERKINGEN

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

19/11/2017
Op voorhand
18/11/2017 om
12u30
18/11/2017

Artikel 4
Het college neemt akte van de toestemming van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot van € 120 toe te staan.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
RAMING

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

BEDRAG

2016141260

VVV

Prijs beste verkoopmini

€ 120,00

Wijk- en Dorpszaken. Inspiratiedag Mechelenmakers op zondag 22 oktober
2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de inspiratiedag van de Mechelenmakers op zondag
22 oktober 2017, van 11u tot 16u, in het LDC De Schijf.
Artikel 2
Het college besluit schepen Katleen Den Roover af te vaardigen op het uitwisselingsmoment.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Waloween 28 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Dorpsraad Walem
de toelating wordt verleend om Waloween te organiseren op 28 oktober 2017 van 18u tot 24u,
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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Leen Lenaert op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
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de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.

Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van 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 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 4
Tijdens de heksenstoet dient de organisator beroep te doen op seingevers teneinde de
veiligheid van de deelnemers te garanderen.
Op alle kruispunten langs de omloop, ook deze die bemand worden door een politieambtenaar,
waar de deelnemers van de optocht in aanraking kunnen komen met het verkeer, dient een
seingever opgesteld te worden. De seingevers dienen aangeduid en opgesteld te worden op de
volgende kruispunten:
 T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
 T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
 T. Vincxklaan – A. De Taeyestraat
 A. Detayestraat – Pastorijstraat
 Kloosterstraat – Pastorijstraat
 Pastorijstraat – Lakenraamstraat
 Pastorijstraat – Muskenstraat
 Pastorijstraat – Korenkorfstraat
 Korenkorfstraat – Besterveld
 Besterveld – Kloosterstraat
 Kloosterstraat – Pastorijstraat
 Pastorijstraat - A. De Taeyestraat
 T. Vincxklaan – A. De Taeyestraat
 T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
 T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
De seingevers moeten tenminste 18 jaar oud zijn en dragen om de linkerarm een band met
horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord
"signaalgever". Om het verkeer stil te leggen moeten zij gebruik maken van een schijf waarop
het verkeersbord C3 op beide zijden is afgebeeld.
De lijst van de namen, geboortedatum, adres van de seingevers moet uiterlijk zeven dagen
voor de aanvang van de activiteit overgemaakt worden aan de lokale politie, dienst openbare
orde, openbare.orde@politiemechelen.be
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Artikel 5
Bij het verbranden van de heks dient men minstens 4 meter afstand tot publiek te houden en
6 meter naar de gebouwen toe. Er dienen minstens 3 blusapparaten in de buurt te zijn met 6
kg ABC poeder. Men moet aan de brandweer een GSM nummer beschikbaar stellen van een
verantwoordelijke ter plaatse. De organisatoren leven de bepalingen van veldwetboek en
boswetboek na.
Artikel 6
AGB SAM verleent de toestemming om het basketbalpleintje aan sporthal Arena te gebruiken
als parking tijdens het event. De organisator dient zelf tijdig contact op te nemen met AGB
SAM om hier rond de nodige afspraken te maken.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

28/10/2017
van 17u30
tot 22u

- Parkeervrij
maken van A.
Detayestraat en
van de T.
Vincxklaan (alleen
de parkeervakken
op de straat en
alleen in het deel
van de straat waar
de stoet langs
komt) van 17.30u
tot 23u

opmerking


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

- Nadars met C3
voorzien volgens
aanbeveling door
de politie
Uitvoeringsdiensten

28/10/2017

Leveren van
nadars en 4 vario’s

Gratis

Artikel 8
Het college neemt akte van de volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Politiebegeleiding
voorzien bij de stoet

datum

opmerking

zaterdag 28 oktober 2017, 19u tot einde
stoet (ongeveer 2u)

Artikel 9
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de heksenstoet ‘Waloween’, die doorgaat op 28 oktober 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de heksenstoet ‘Waloween’, die doorgaat op 28 oktober 2017 in
Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 28 oktober 2017, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: A. De Taeyestraat
-Het parkeren is verboden tussen de Pastorijstraat en het einde van de straat, op 28 oktober
2017 tussen 17u30 en 22u00, 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.
Artikel 3: Theo Vinckxlaan
-Het parkeren is verboden tussen de A. De Taeyestraat en het einde van de straat, op 28
oktober 2017 tussen 17u30 en 22u00, 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
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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.

AGB MAC. Tarieven zalen Hof van Busleyden, De Garage, De Maan,
Cultuurcentrum: kennisname en verwijzing voor kennisname naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de tarieven voor gebruik van zalen, in erfpacht bij AGB MAC.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname tarieven voor gebruik van zalen, in erfpacht bij AGB MAC – met ingang van
01/10/2017.

Kunstonderwijs. Beiaardschool. Bezoek van de “Association Campanaire
Wallone” op 14 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college staat de onderstaande uitzonderingen toe op de maximumduur van de
beiaardbespelingen, conform artikel 9 van het reglement Beiaardbespelingen in de SintRomboutstoren:
 14 oktober 2017: van 15.45-17.00: vrije bespeling door aanwezige beiaardiers.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen B. Siffer af voor de officiële ontvangst van de “Association
Campanaire Wallone” op 14 oktober 2017 om 11.30 in de Kolommenzaal van het stadhuis en
geeft de dienst interne dienstverlening en protocol de opdracht om een receptie met hapjes te
voorzien voor de genodigden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Interne
Dienstverlening en
protocol

Verzorgen van onthaal
met receptie in de
Kolommenzaal

Toerisme

Gratis toegang verlenen
tot de toren van SintRombouts (onder
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DATUM
OPMERKINGEN
UITVOERING
Zaterdag 14 oktober Kosten op budget
2017 om 11.30
dienst interne
dienstverlening
en protocol
Zaterdag 14 oktober Aantal personen
2017 tussen 15.45
wordt vooraf
en 17.00
gemeld door
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begeleiding van mensen
van de beiaardschool)

beiaardschool

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Brown Fish Roots Festival 6 en 7
oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
café Den bruinvis (bvba Bruers G) voor de organisatie van Brown Fish Roots Festival op de
parking gelegen in de Broekstraat op 6 en 7 oktober 2017, telkens van 18u tot 24u, 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
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 6
en 7 oktober 2017, telkens van 18u tot 24u, met een afbouw tot 00u30 conform goedgekeurd
kader college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Bruers Gert op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 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:
Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
22 september 2017

20

-

Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

opmerking

6 oktober 2017 van 18u
tot 7 oktober 2017 02u
en van 7 oktober 2017
van 18u tot 8 oktober
2017 02u

Parkeer- en
verkeersvrij maken van
Frans Reynierstraat en
Broekstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Brown Fish Roots Festival dat doorgaat op 6 en 7 oktober 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het Brown Fish Roots Festival dat doorgaat op 6 en 7 oktober
2017 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 6 en 7 oktober 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Broekstraat en Frans Reyniersstraat tussen huisnummer 12 en 46
Het parkeren is verboden op 6 en 7 oktober 2017 telkens tussen 18.00 uur en 2.00 uur
’s nachts 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 herhaling van de
reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 6 en 7 oktober
2017 telkens tussen 18.00 uur en 2.00 uur ’s nachts. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C3.,
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Puur Ambiance en Welcome to the
90's 6 en 7 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
PSG Concerts, vertegenwoordigd door Peter Snijders, voor de organisatie van Puur Ambiance
en i Love the 90’s in de Nekkerhal op 6 en 7 oktober 2017, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 Einduren: 6/10/2017 van 19u tot 02u en 7/10/2017 van 19u tot 03u
 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...)
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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
Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
De bepalingen van de Ministeriële Omzendbrief d.d. 25/05/2016, betreffende de veiligheid
van festivals en evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van het
dreigingsniveau 3, dienen nageleefd te worden. De organisator dient dan ook beroep te
doen op een erkende bewakingsonderneming teneinde toegangscontrole uit te voeren
overeenkomstig de bepalingen van voornoemde Omzendbrief.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
 6/10/2017 van 19u tot 02u, met afbouw tot 03u
 7/10/2017 van 19u tot 03u, met afbouw tot 04u
conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
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 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Kick off festival Tour Den Anker 8
oktober 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Go!
BSBO Den Anker voor de organisatie van Kick off Festival op de speelplaats van de school in
de Wilgenstraat op 8 oktober 2017 van 11u tot 18u, 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
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 8
oktober 2017 van 12u tot 18u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op 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 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.
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Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

8/10/2017
van 11u
tot 19u

opdracht
Parkeervrij maken van
Wilgenstraat, ter hoogte van
huisnr 7 t.e.m. 35

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het kick-off festival dat doorgaat op 8 oktober 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het kick-off festival, dat doorgaat op 8 oktober 2017, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8 oktober 2017 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Wilgenstraat tussen huisnummer 7 en 35
Het parkeren is verboden op 8 oktober 2017 tussen 11.00 en 19.00 uur. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van
het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling
van de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Overheidsopdrachten. Digitalisering bevolkingsfiches. Bestek 2017-OO-ICT244. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Digitalisering bevolkingsfiches” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 12 september 2017, opgesteld door ICT in samenwerking met
de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Digitalisering bevolkingsfiches” aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde GMS, Edisonweg 50d te
NL-2952 ADblasserdam.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan het voorstel om de niet verplichte opties “extra metadata
persoonsfiches” en “extra metadata woningfiches” eveneens te bestellen bij de firma GMS.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring dringende
herstellingswerken Arme-Clarenstraat 15.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dringende private werken die zich situeren in de ArmeClarenstraat 15.
De werken omvatten: renovatiewerken na uitslaande brand van het naastgelegen pand.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van Griet Van de Voorde.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De




1- Werkuren:
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
niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen

2- 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.
3- Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.



4- 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.

5- 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit dat
voor de duur van de werken de Arme-Clarenstraat wordt afgesloten voor het gemotoriseerd
verkeer. Het eenrichtingsverkeer wordt er opgeheven.
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 6
Het college besluit de werf, in de periode van 25 september 2017 tot 13 oktober 2017 toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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.
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Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nazien bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Interne Dienstverlening en Protocol. VVSG. Interesse stadsbestuur voor
deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de
overheidsopdracht voor diensten “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse
lokale besturen”.
Besluit:
Artikel 1
Het college betuigt zijn interesse tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding
van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst postdiensten
Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van
vermelde raamovereenkomst door aan VVSG vzw het ingevulde aanvraagformulier mee te
delen.

Overheidsopdrachten. Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met
omniumonderhoudscontract - Gunning bestek 2017-OO-ICT-225.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met
omniumonderhoudscontract” akte van het verslag van nazicht van de offertes van
15 september 2017 opgesteld door ICT.
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 “Huur van milieuvriendelijke kopieerapparaten met
omniumonderhoudscontract” aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde:
 Perceel 1 (22 kopieerapparaten min 45ppm + 15 vanaf 30/11/2018): RICOH Belgium NV,
Medialaan 28A te 1800 Vilvoorde;
 Perceel 2 (2 kopieerapparaten min 30ppm - kleur + 5 vanaf 30/11/2018): XSOLVEIT NV
(Xerox), Gentse Baan 66 bus 201 te 9100 Sint-Niklaas.
Artikel 4
De plaatsingsprocedure voor Perceel 3 (1 kopieerapparaat min 75ppm) wordt stopgezet. Het
perceel wordt niet gegund en zal later eventueel opnieuw opgestart worden.

Overheidsopdrachten. Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure
"onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking" aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek nr. 2017-OO-PP273 inzake de opdracht "opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de site van
de uitvoeringsdiensten en omgeving".
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de site van de
uitvoeringsdiensten en omgeving” de wijze van gunnen vast volgens de procedure van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZVB), aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-PP-273.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-PP-273:
 1: Prijs: 50 punten
 2: Visie, aanpak en proces: 30 punten
 3: Kwaliteit en samenstelling van het team: 20 punten
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 NERO architecten, Sint-Markoenstraat 28 te 9032 Gent;
 Atelier M Architects+Planners, Gustave Latinislaan 11 te 1030 Brussel;
 TV Blauwdruk Stedenbouw BVBA/Palmbout Urban Landscapes, Karel de Preterlei 204 te
2140 Borgerhout (Antwerpen);
 Omgeving landscape architecture cvba, Uitbreidingstraat 390 te 2600 Berchem;
 Stramien, Mechelsesteenweg 271 bus 5 te 2018 Antwerpen;
 BUUR BV CVBA, Sluisstraat 79, Bus 03.02 te 3000 Leuven;
 Cluster, Vrijheidstraat 32 bus 15 te 2000 Antwerpen.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 oktober 2017 om 10.00 uur.

Marketing en Communicatie. Heropening Désiré Boucherystraat na
heraanleg op vrijdag 13 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college is akkoord dat de officiële opening van de Désiré Boucherystraat plaatsvindt op
vrijdag 13 oktober 2017 om 18 uur in koffiebar Sweet B, Zakstraat 2 te Mechelen.
Artikel 2
Het college duidt burgemeester Bart Somers en de schepenen Christiaan Backx, Marc
Hendrickx, Marina De Bie, Katleen Den Roover en Koen Anciaux aan voor de heropening van
de Désiré Boucherystraat.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Marketing &
Communicatie
Gemeenschapswachten




Nodigt de handelaars en
buurtbewoners uit.
Bedeling uitnodiging in D.
Bouchersystraat,
Botermarkt, Clarenhof
(Muntstraat 2)
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DATUM UITVOERING

OPMERKINGEN

10 dagen voor
heropening
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Gebouwen. Hof van Habsburg. Goedkeuring van het subsidiedossier voor de
dak- en buitenschrijnwerkrenovatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het subsidiedossier dat voor pré-advies werd ingediend bij het
agentschap Onroerend Erfgoed, en van de nog bij te voegen administratieve documenten.
Artikel 2
Het college geeft toestemming om het subsidiedossier, na verwerking van eventuele
opmerkingen bij het pré-advies en na vervollediging van de administratieve documenten, in te
dienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. Advies aan Kind & Gezin (K&G)
over de aanvragen van initiatieven uit Mechelen in het kader van de
uitbreidingsronde 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de dienst kinderopvang omtrent de aanvragen
die in het kader van de uitbreidingsronde 2017 bij Kind en Gezin (K&G) werden ingediend.
Artikel 2
Het college besluit het in het kader van de uitbreidingronde 2017 volgend advies aan K&G over
te maken:
 Alle aanvragen voor de basissubsidie krijgen een positief advies.
 Voor de aanvragen voor nieuwe plaatsen IKT:
- wordt voorrang gegeven aan de aanvraag voor uitbreiding gezinsopvang in de stad;
- wordt aan K&G gevraagd om de prioriteitsvolgorde op basis van de criteria te
behouden, maar geeft een gunstig advies omtrent elke aanvraag;
- wordt aan K&G gevraagd om de aanvraag tot vermindering van het aantal plaatsen
door kdv Patapoef te valideren en de vrijgekomen 18 plaatsen binnen de andere
aanvragen te verdelen.
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