STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 22 juni 2018

Belastingen en Inningen. Belasting hinderlijke inrichtingen 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
hinderlijke inrichting – aanslagjaar 2017-3 voor een totaal bedrag van € 7.250,00.

Toezicht Financiën. Agentschap Integratie en Inburgering (Huis van het
Nederlands Provincie Antwerpen vzw). Verwijzen jaarrekening 2017
voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van de private stichting Agentschap Integratie en
Inburgering.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 3 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van
3 mei 2018.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Ph. de Montestraat 21
Puntopening T 18243
 Putsesteenweg 41
Puntopening T 18244
 Karolingenstraat 15
Puntopening T 18245
 Begijnenstraat 3
Puntopening T 18246
 Leestsesteenweg 97
Puntopening T 18247
 Leuvensesteenweg 591
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Puntopening T 18248
Vrijgeweidestraat 23
Puntopening T 18249
Olivetenvest 48
Puntopening T 18250
Gagelstraat 16
Puntopening T 18251
Lindestraat 2
Puntopening T 18252
Baron Empainlaan 24
Puntopening T 18253
Baron Empainlaan 78
Puntopening T 18254
Mechelseweg 37
Puntopening T 18255
Kruisbaan99
Puntopening T 18256
Aardpeerhof 11
Puntopening T 18257
Rode Doornstraat 10
Puntopening T 18258
Koekoekstraat 2
Puntopening T 18259
Merodestraat 98
Puntopening T 18260
Oude Antwerpsebaan 92
Puntopening T 18261
Pastoor De Heuckstraat 1
Puntopening T 18262
Battelsesteenweg 16
Puntopening T 18263
Elisabeth Desoleilstraat 5
Puntopening T 18264

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Zonnestraat
Verkaveling Kleine Landeigendommen E 18219
 Beekstraat
Saneren leidingen n.a.v. werken Pidpa E 18220
 Stompaertshoek
Aansluiten appartement E 18221
 Zandpoortvest
MECH-ZAND-OV-PVER-XXX-JAP18-PE E 18222
 Tivolilaan
Aanleg nutsleidingen + OV jaaractieplan E 18223
 Steenweg op Heindonk
Aanleg nutsleidingen + OV jaaractieplan 9/10/2018 E 18224
 Stenenmolenstraat
Plaatsen nieuwe verlichting onder spoorwegbruggen E 18225
 Haverwerf
Plaatsen grondspots voor Duivelshuisjes E 18226
 Boerenkrijgstraat
Vervolgfase van HNW:254922 E 18227
 Ten Moortele
Uitbreiding LS n.a.v. spanningsklacht Ten Moortele 27 E 18228
 Spreeuwenhuisstraat
Verplaatsing VPK E 18229
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Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Leuvensesteenweg - Speecqvest
plaatsen van een ondergrondse kabel T 18232
 Onze-Lieve-Vrouwstraat
Klantaansluiting T 18237
 Toekomststraat56
Klantaansluiting T 18238
 Motstraat54
Klantaansluiting T 18239
 Generaal De Wittelaan
Klantaansluiting T 18240
 Brusselsesteenweg415
Klantaansluiting T 18241
 Blarenberglaan21
Klantaansluiting T 18242
 Brusselsesteenweg-Posthoorn-Geerdegemvaart
Klantaansluiting T 18243
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031
uitvoering van volgende werken:
 Geerdegem-Schonenberg
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect
 PH. de Montestraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect
 Antwerpsesteenweg
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect
 Battelsesteenweg
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect

Drongen, voor de
T 18233
T 18234
T 18235
T 18236

Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Jef Denynplein – Straatje-zonder-einde
Telecomwerken Prox 18231
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Eurofiber Belgicastraat 5 1930 Zaventem, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Speecqvest
plaatsen van een lasput voor de uitbreiding van het Eurofiber glasvezelnetwerk.
Eu 18230

Sociaal Huis. Ouderenbehoeftenonderzoek. Aktename van het volledig
rapport. Agendering op gezamenlijke commissie/comité welzijn
stad/Sociaal Huis van 1 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het rapport van het ouderenbehoeftenonderzoek en agendeert de
presentatie van de resultaten op de gezamenlijke commissie/comité welzijn stad/Sociaal Huis
van 1 oktober 2018.
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Interne Dienstverlening en Protocol. Klokkenwerpen 2018. Goedkeuring
programma van zondag 9 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het programma voor het klokkenwerpen dat plaatsheeft op
zondag 9 september 2018 in coördinatie met het Mechels Gildejuweel.
Artikel 2
Het college duidt schepenen Marc Hendrickx, Stefaan Deleus en Koen Anciaux aan voor de
ontvangst van de delegaties van de deelnemende schuttersgilden in de Kolommenzaal om
11.30 uur.
Artikel 3
Het college duidt schepenen Marc Hendrickx, Stefaan Deleus en Koen Anciaux aan voor de
prijsuitreiking van het klokkenwerpen om 17.00 uur in de voorhal van het stadhuis of bij goed
weer op het voorplein van het stadhuis.
Artikel 4
Het college duidt schepenen Marc Hendrickx, Stefaan Deleus en Koen Anciaux aan voor de
prijsuitreiking van het Gildejuweel om 18.15 uur in de Keldermanszaal of bij goed weer op het
binnenplein van het stadhuis.
Artikel 5
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
Opdracht

datum

Toezicht tijdens het
voorprogramma en het
klokkenwerpen

opmerking

Zondag 9 september
2018 van 17u tot 18u

Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Marketing en
communicatie

Vanaf 15
augustus 2018

Bekendmaking van het
evenement via de
gebruikelijke kanalen

Toerisme

9 september
2018 van 17u
tot 18u

Voorzien van een gids voor
commentaar bij het
evenement

Uitvoeringsdiensten

Tegen 9
september
2018
9 september
2018 om 17u

Verwijderen van alle
metalen paaltjes op de
Grote Markt

Tegen 9
september
2018
Tegen 9
september
2017
9 september
2018

assistentie verlenen tijdens
het klokkenwerpen
Testen van de klokken.
Tijdens de test plaatsen van
nadars aan poort binnenkoer
stadhuis kant Grote Markt
Kabel laten keuren door een
erkend keuringsorganisme

opmerking
In afspraak met de
dienst Interne
dienstverlening en
Protocol
Aanwezigheid gids
voorzien vanaf 16u30
In afspraak met de
dienst Interne
dienstverlening en
protocol

Klaarzetten 10
nadarafsluitingen aan de
kleine inkompoort van het
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stadhuis
Jeugddienst

2 september
2018

Beschikbaar stellen en
opstellen van
geluidsinstallatie met micro

Tegen 2
september
2018

Kenbaar maken van het
evenement bij de
jeugdbewegingen

In overleg met de
dienst interne
dienstverlening en
protocol

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot van 1.500,00 euro te voorzien voor de betaling van
optredens van verschillende animatiegroepen.
Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer

bedrag

Omschrijving

2018154292

2.100,00 €

2016141012

350,00 €

2018160019

1500,00 €

leverancier

aankoop van 20 klokken

Michiels BVBA

Public relations

Diverse

Voorschotten artiesten
animatie

Diverse

Onderwijsondersteuning. Subsidiereglement voor het basisonderwijs
"school en ouders". Goedkeuring advies beoordelingscommissie
"school en ouders" schooljaar 2018-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het advies van de beoordelingscommissie “school en
ouders” voor het schooljaar 2018-2019.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel/ramingsnummer

bedrag

2018/6490120/30/0880/01

65.612,00
€

2018140708

omschrijving
Toelage school en
ouders 2018-2019

leverancier
Basisscholen
Mechelen

Sport. Toewijzing van subsidie voor sportevenementen binnen Mechelse
sportverenigingen 2018 - reeks 3.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst volgende subsidiebedragen toe voor subsidie voor sportevenementen 2018
aan volgende sportevenementen:
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Club

Evenement

Kunstschaatsacademie Hivernia

Hivernia Cup – 7 april 2018
Enkel Tornooi Belgian Circuit
4 tem 13 mei 2018

KMTHC - Tennis

Subsidie
800 euro
50% van het
normale
subsidiebedrag:
350 euro

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Artikel

Bedrag

2018/6490120/70/0740/02

€800

2018/6490120/70/0740/02

€350

Omschrijving
Subsidie sportevenementen

Subsidie
sportevenementen

Naam club
Kunstschaatsacademie
Hivernia
KMTHC - Tennis

Sociaal Beleid. Uitbouw Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen: beslissing
tot organisatie 3e info-avond over 'verhuren'.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van een 3 e-info avond dit jaar én van 2 infoavonden per
jaar in de Keldermanszaal.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan:
Wonen
Duurzaamheid en
Energie
Marketing &
Communicatie
Sociaal Beleid
Sociaal Verhuurkantoor
Interne dienstverlening
en protocol

Invullen gedeelte infoavond (i.v.m. verhuren algemeen).
Invullen gedeelte infoavond.
communicatie infoavond: de Nieuwe Maan, website, digitale
zuilen,…
Organisatie infoavond.
Medewerking aan infoavond, invullen gedeelte i.v.m. sociaal
verhuren.
Klaarzetten zaal en drank.

Jeugd. Goedkeuring herinrichting speelplein Berkenhof en organiseren
bevraging.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het overleg met de buurtbewoners en gaat akkoord dat het
speelplein Berkenhof wordt heringericht, mits een multidisciplinaire aanpak door de betrokken
diensten.
Artikel 2
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Het college gaat akkoord om in samenwerking met buurtopbouwwerk een bevraging te
organiseren omtrent de inrichting van het speelplein en de toekomstige functie van het
gebouw.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelagen 2018 Scouts en
Gidsen Heilig Kruis en Chiro Hombeek. (vzw Hoje De Bergen)
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor jeugdverenigingen in 2018 goed aan:
 Scouts en Gidsen Heilig Kruis;
 Chiro Hombeek (vzw Hoje De Bergen).
Artikel 2
Het college geeft afdeling Financiën opdracht tot uitbetaling van:
 1.500 euro aan Chiro Hombeek (vzw Hoje De Bergen);
 749,77 euro aan Scouts en Gidsen Heilig Kruis.

P&P - Mobiliteit. Verkeersveiligheid. Actie Zomer 30.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de zomercampagne “zomer 30” en geeft opdracht:
 101 signalisatieborden 60x90cm “zomer 30” goed zichtbaar te plaatsen op de voorgestelde
locaties.
 Een persbericht uit te zenden rond deze campagne.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

Eind juni 2018 +
begin september

opdracht

opmerking

Signalisatie zomer 30
plaatsen/ophalen

Plaatsen einde juni
2018, wegnemen begin
september 2018.
Reeds deels gebeurd

2018
Marketing en
Communicatie

Eind juni 2018

Communicatie via de
stadskanalen

Jeugddienst

Zomer 2018

Campagne opnemen in
de speelstraten

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Goedkeuren jaarondersteuning 2018 Autodelen.net.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het samenwerkingsvoorstel voor 2018 van Autodelen.net.
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Sociale Tewerkstelling. Wijk-werken: verwijzing voorstel tot
samenwerkingsovereenkomst naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst, zonder
opzeggingsclausule, met Igemo in het kader van wijk-werken.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘samenwerkingsovereenkomst wijk-werken’ met Igemo betreffende de
organisatie van het wijk-werken in de regio Rivierenland.

Sociaal Beleid. Goedkeuring rommelmarkt Kruisbaan op zondag 2 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij toelating wordt
verleend om de rommelmarkt op Kruisbaan te mogen organiseren op zondag 2 september
2018 , van 11u tot 17u, op het basketterrein en de omliggende grasvelden tussen de
appartementsblokken.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie goed van het wijkfeest, op zondag 2 september 2018, mits
naleving van volgende voorwaarden:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement;
 algemene voorschriften met betrekking tot muziekuitzendingen;
 algemene voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein;
 algemene bestuurlijke politieverordening;
 een plan van de opstelling minimum één week voor de organisatie aan de brandweer wordt
bezorgd;
 de wet op de ambulante handel wordt nageleefd. Particulieren mogen enkel goederen
verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden niet aangekocht, gefabriceerd of
geproduceerd om te verkopen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer
budgetsleutel
bedrag
omschrijving
2018140534

2018/6130370/20/0171/01

120 euro
70 euro

2018002710

2018/6130375/20/0171/01

500 euro
150 euro

2018140524

2018/6130270/20/0171/01

160 euro
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Artikel 4
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot toe te kennen van 620 euro voor het betalen van de
springkastelen en de kinder/straatanimatie.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

Leveren van volgend materiaal op
het basketterrein van Kruisbaan:
-1 generator + verdeelkast en
verbindingskabel
- 10 m nadarhekken
- 50 kleine tafels en 80 grote tafels
+ 300 stoelen
- 2 kofferfrigo’s

DATUM
UITVOERING
Tegen ten laatste 31
augustus 2018

Leveren van volgend materiaal in
het wijkhuis Mechelen-zuid –
Dijkstraat 41 :
5 verlengdraden van 40m
4 verlengdraden van 20m
5 verlengdraden van 5m
10 contactdozen

week van 27 tot 31
augustus 2018

Opdracht geven aan Flandriarent
voor het plaatsen van een
kadertent (10m op 15 m) binnen
het kader van raamcontract

Ten laatste 31
augustus 2018

Plaatsen 1 tent (3m/6m )+
koelwagen (met slot) op het
grasveld basketterrein Kruisbaan

Ten laatste 31
augustus 2018

Leveren van 5 afvalcontainers

Ten laatste 31
augustus 2018
Vanaf zondagmorgen
2 september 2018
vanaf 8u tot
zondagavond 2
september 2018 om
20u
Ophalen vrijdag 31
augustus 2018

Team verkeerssignalisatie

Plaatsen van de verkeersborden
voor het parkeer- en verkeersvrij
maken van de parkings aan de
appartementsblokken 14 en 16

Dienst jeugd

Leveren van een geluidsinstallatie
(met dubbel CD) met microfoon

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker

Cultuurcentrum. Kunst in Openbare Ruimte. Voorstel vzw Contour /
kunstencentrum nona.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de stand van zaken omtrent het realiseren van een kunstwerk in
de openbare ruimte door de vzw CONTOUR Mechelen /vzw Kunstencentrum Nona.
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Artikel 2
Het college gaat akkoord dat de vzw CONTOUR Mechelen /vzw Kunstencentrum Nona verder
werk maakt van het voorgestelde kunstwerk ‘Sunstream.tv.’ van Jo Caimo op de voorgestelde
locatie aan het Led-scherm - Zuidpoort in overleg met de directie Vrije Tijd - Kunst in
Openbare Ruimte.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Plug In 11 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Hexagon voor de organisatie van Plug In op Transit M, naast Hangar S van 11/8/2018 16u tot
12/8/2018 01u, 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
[datum] bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
9/7/2018:
- het PRIMA dossier – werd reeds ingediend;
- mobiliteitsplan.
• Aangezien Transit M privéterrein van Stad Mechelen is, dient de organisator zelf in te staan
voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te werken met een erkende
bewakingsfirma. Er dienen 4 bewakingsagenten gradueel ingezet te worden.
 Tijdens de opbouw op weekdagen moet het gebouw Den Hangar steeds toegankelijk blijven
zodat activiteiten daar gewoon kunnen blijven doorgaan.
 De plaatsing van foodtrucks op gras met teelaarde is niet mogelijk. Dit moet nog verder
bekeken worden.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 70,60 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
11/8/2018 van 16u tot 12/8/2018 01u conform goedgekeurd kader geluidsnormen 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.
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Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten.
Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.

Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Stef Winkeleer 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 5
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.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
11/8/2018

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
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elektriciteit
Wijkonderhoudsteam

11/8/2018

Leveren van 10 vuilnisbakken

Jeugd

11/8/2018

Ter beschikking stellen van
De Club

Huurprijs:

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Moes 24 tot 26 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Moes voor de organisatie van MOES in de tuin van het Oh! van 24 t.e.m. 26 augustus 2018,
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren openingsuren:
- vrijdag 24/8 – Moes café -17u tot 24u;
- zaterdag 25/8 – Live bands – 13u tot 24u;
- zondag 26/8 – Chillen in den hof – 12u tot 21u.
 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
6/8/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De organisator dient in de communicatie het juiste adres te gebruiken, nl. Heembeemd thv
huisnummer 20.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
23/7/2018:
- het PRIMA dossier;
- mobiliteitsplan.
 Bij gebruik van de lobby en de trappenhallen beide op de gelijkvloerse verdieping, is het
niet de bedoeling dat onbevoegden doorheen het gebouw dwalen. Graag de toegang tot de
andere verdiepingen blokkeren op een creatieve manier. De organisatoren worden geacht
het goede huisvader principe te hanteren voor het gebruik van de ruimten.
 Het inplantingsplan dient bijgestuurd en aangevuld te worden. Er dient hiervoor gebruik
gemaakt te worden van het plan dat hoort bij het huishoudelijk reglement, met de
aanduiding van de evenementenzone in de OH! Tuin:
- op het bijgevoegde summiere inrichtingsplan is een locatie voor een bar aangeduid. De
locaties voor de eetkramen zijn niet aangeduid;
op de plaats waar nu het podium is voorzien staan heesters en een boom.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement gebruik van parken en
tuinen bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro –
samenwerking met mmMechelen Feest ikv Maanrock.
Het huishoudelijk reglement wordt toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
volgende momenten:
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- 24/8/2018 van 17u tot 24u;
- 25/8/2018 van 12u tot 24u;
- 26/8/2018 van 12u tot 21u;
conform goedgekeurd kader geluidsnormen 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 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Giel Kops 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 5
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.
Artikel 6
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Kannunik De
Deckerstraat, Sint-Katelijnestraat, Goswin De Stassartstraat, Klein Begijnhof en Heembeemd,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 22/8/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 28/8/2018.
 de wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
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voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
20/8/2018

opdracht

opmerking

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
30 nadars, 10 vario’s,
werfkast, 100m 3-fase
kabel

Wijkonderhoudsteam

20/8/2018

Leveren van 10
vuilnisbakken +
tussentijdse lediging.

Verkeerssignalisatie

23/8/2018
07u tot
26/8/2018
24u

Parkeervrij maken van
Heembeemd van nr. 10 tot
53

23/8/2018
07u tot
26/8/2018
24u.

Parkeervrij maken van
Kanunnik De Deckerstraat
30-38

Gemeenschapswachten

Nodige afspraken maken,
zodat organisator tijdens
het weekend de tuin zelf
kan afsluiten.
Op 28/8/2018 controle doen
dat de tuin net
achtergelaten werd.

Ondernemershuis

Ter beschikking stellen van
de lobby van het Oh! en de
achteringang onder
trappenhal om te gebruiken
als backstage

Artikel 8
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van MOES, dat doorgaat op 24, 25 en 26 augustus 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van MOES, dat doorgaat op 24, 25 en 26 augustus 2018, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 23 augustus 2018 om 07u00 tot 26
augustus 2018 om 24u00, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Heembeemd, tussen huisnummers 14 en 34
Het parkeren is verboden van 23 augustus 2018 om 07u00 tot 26 augustus 2018 om 24u00
aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Artikel 3: Kanunnik De Deckerstraat, tussen huisnummers 30 en 38
Het parkeren is verboden van 23 augustus 2018 om 07u00 tot 26 augustus 2018 om 24u00
aan de zijde van de pare huisnummers. 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 4:
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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. What happens in Hombeek City 12
augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Jeugdhuis Hoje voor de organisatie van What Happens in Hombeek City op de terreinen
gelegen te Zemstseweg 41 op zaterdag 12 augustus 2018 van 20u tot 03u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 de afspraak dat de bonnetjesverkoop stopt om 02u30, de tap sluit om 02u45 en de muziek
stopt om 03u00. De uitloop mag maximaal duren tot 04u00;
 de afspraak dat er geen drank wordt geschonken aan mensen die al kennelijk dronken zijn
en aan -16 jarigen;
 er een overleg plaatsvindt met politie, brandweer en veiligheidscoördinator van stad
Mechelen;
 een nieuw plan (met alles erop vermeld, ook eetstanden en dergelijke) dienen maximum 2
weken voor het evenement ter goedkeuring aan brandweer en politie overgemaakt worden,
alsook een opsomming van de genomen maatregelen voor de toename van publiek ten
opzichte van vorige editie;
 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
[datum] 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 staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
12/8/2018 van 20u tot 13/8/2018 03u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
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Beheer Openbaar Domein. Rioleringsprojecten ten laste van Stad Mechelen
uit hydronautstudie Mechelen-Zuid 215MC: Opportuniteiten en quick
wins.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de voorgestelde maatregelen tegen wateroverlast.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om volgende Quick-wins te
overleggen met De Vlaamse Waterweg:
 Bijkomende nooduitlaten op Binnendijle aan Haverwerf en Winketkaai;
 Noodoverstort op Binnendijle t.h.v. Vijfhoek.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om volgende Quick-wins te
overleggen met de Provincie Antwerpen:
 Noodoverlaat voorzien t.h.v. Hombeeksesteenweg aan ingang Vrijbroekpark;
 Noodoverstort in de Beekstraat en Ridder Dessainlaan.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om volgende Quick-wins te
onderzoeken en begroten:
 Noodoverlopen van DWA-stelsel (droogweerafvoer) naar RWA-stelsel aan
Tervuursesteenweg;
 Achterwaarts overstort met terugslagklep in Withuisstraat naar RWA-wachtbuis;
 Noodoverlopen van DWA-stelsel naar RWA-stelsel (regenwaterafvoer) in Zemstbaan en
Brusselsesteenweg.

Overheidsopdrachten. Opleiding rijbewijzen C met vakbekwaamheid en BE.
Gunning rijbewijs C en BE. Niet gunning rijbewijs CE.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Opleidingen voor rijbewijs C (met vakbekwaamheid);
rijbewijs CE en rijbewijs BE”akte van het verslag van nazicht van de offertes voor opleiding
rijbewijzen C (met vakbekwaamheid), CE en BE.
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 “Opleidingen voor rijbewijs C (met vakbekwaamheid); rijbewijs
CE en rijbewijs BE” aan de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) bieders,
zijnde:
 Rijbewijs C (met vakbekwaamheid)voor 7 personeelsleden: Rijschool Sanderus, Grote
Steenweg 355 te 2600 Berchem, tegen het bedrag van € 16.601,13 incl. btw (bedrag
inclusief 7 x kosten examencentrum aan € 448 per personeelslid).
 Rijbewijs BE voor 3 personeelsleden: VAB Opleidingscentrum C & D, Oostjachtpark 13 te
9100 Sint Niklaas, tegen het bedrag van € 2.988,00 incl. btw (bedrag inclusief 3 x kosten
examencentrum aan € 36 per personeelslid).
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Artikel 4
Het college beslist in te gaan op het voorstel van de Uitvoeringsdiensten om de opleiding
rijbewijs CE niet te gunnen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken ABstraatje TSM.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Jef Denynplein 2 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

Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
Er wordt hoofdzakelijk in twee fasen gewerkt. De signalisatie blijft wel dezelfde.
Fase 1: afbraak van 02-07-2018 tot 31-08-2018.
Vermoedelijke aan- en afrijroutes via het AB-straatje.
Er wordt ook voorzien om gedurende een kleine week het volledige AB-straatje af te sluiten.
(afbraak voorgevel)
Er wordt parkeerverbod ingesteld op het Jef Denynplein (volledig-tussen AB-straatje en Arme
Clarenstraat) en het eerste stukje Melaan (van 6-18u).
Fase 2: ruwbouw van 03-09-2018 tot 05-07-2019.
Gelet op de wens tot behoud van de schoolstraat in de Oude Beggaardenstraat, wordt het
volgend scenario goedgekeurd.
Er wordt een werfzone voorzien naast de vliet (AB-straatje >< Jef Deynplein)
Het AB-straatje wordt dubbelrichting en loopt dood op een laad- en loszone Jef Denynplein.
Voetgangers en fietsers kunnen ten allen tijde door.
Het Jef Denynplein wordt parkeervrij tussen het AB-straatje en de Arme-Clarenstraat.
De Minderbroedersgang en Jef Denynplein worden dubbelrichting.
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De Minderbroedersgang wordt dubbel richting met lichtenregeling zodat de Melaan altijd
bereikbaar blijft. In de richting van de Grote Markt is het enkel de bedoeling dat er
werfverkeer rijdt (komende van het Jef Denynplein)
Te nemen hoofdmaatregelen aangaande verkeersignalisatie :
 Plaatsen verkeerslichten (met detectie) aan de hoek vanhet kruispunt Katelijnestraat /
Minderbroedersgang, Arme-Claerenstraat / Melaan. Deze springen enkel op rood wanneer
er een detectie plaatsvindt aan het licht van Jef Denynplein / Arme-Claerenstraat (voor het
werkverkeer). Indien geen aanbod vanuit de werf blijft de fase groen voor de SintKatelijnestraat.
 Instaleren van een twee voorsorteerstroken in de Sint-Katelijnestraat. Een om de
Minderbroedersgang in te rijden en één om rechtdoor te rijden (met gele tijdelijke
belijning).
 Voor het kruispunt met de Minderbroedersgang, parkeerverbod plaatsen zodat het verkeer
rechtdoor kan rijden, naast de afslagstook voor de Minderbroedersgang.
 Minderbroedersgang richting Grote Markt enkel toegankelijk voor werfverkeer (2richtingen) en het doorgaand verkeer richting Melaan.
 Doorgaand verkeer dat via de Arme-Claerenstraat komt wordt verplicht om naar de Melaan
te rijden, rechts af. (zit ook in lichtenregeling)
 Doorgaand verkeer dat via de Grote Markt komt wordt verplicht om rechts af te slaan SintRomboutskerkhof, richting Wollemarkt.
 De Oude Beggaardenstraat wordt van richting omgedraaid zodat zonder veel rondrijden het
cultuurhuis bereikbaar blijft. (vanuit de richting F. De Merodestraat)
Op vraag van de aannemer worden ook enkele paaltjes in de Sint-Katelijnestraat weggehaald
en het verkeersbord op de hoek. Dit moet het voor de vrachtwagens gemakkelijker maken om
de Minderbroedersgang in te draaien.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en
hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 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.
Voor de overige weggebruikers:
 Auto’s: omleiding volgen
 Vrachtvervoer: omleiding volgen
 Openbaar vervoer: niet van toepassing
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 politiezone Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Jef Denynplein 2, 2800 Mechelen, in de periode van 02-07-2018
tot 05-07-2019 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
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in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
de bewoners van de omliggende straten ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.

Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Nakijken bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

Weghalen paaltjes en verplaatsen
verkeersbord in Sint-Katelijnestraat.

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.
Zie foto in
Cobra.

Bestuurlijk Beheer. Pontes. Tweede oproep buitengewone en gewone
algemene vergadering woensdag 4 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de tweede oproep voor de gewone en buitengewone algemene
vergadering van Pontes op woensdag 4 juli 2018 om 18 uur in de lokalen van het crematorium
van Antwerpen (Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen-Wilrijk).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Bestuurlijk Beheer geven om volmachtdrager K.
Hopf, of desgevallend plaatsvervangend volmachtdrager mevrouw R. Van den Bossche, te
contacteren om de aanwezigheid namens de stad Mechelen op de algemene en buitengewone
algemene vergadering van Pontes te verzekeren.

Interne Dienstverlening en Protocol. Bezoek Gouverneur-generaal van het
Gemenebest van Australië op 29 juni 2018 aan het bedrijf Cochlear.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt de schepenen Katleen Den Roover en Walter Schroons aan als
afgevaardigden van de stad om aanwezig te zijn tijdens het bezoek van Gouverneur-generaal
van het Gemenebest van Australië, de heer Peter Cosgrove, aan het bedrijf Cochlear,
Schaliënhoevedreef 20 i te Mechelen, op vrijdag 29 juli 2018 om 14u30.
De afgevaardigden dragen hun sjerp en dienen een half uur voor aankomst van de
Gouverneur-generaal aanwezig te zijn.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
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dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

29/06/2018

De nodige vlaggen met
masten plaatsen aan het
bedrijf Cochlear

29/06/2018

Opkuis van omgeving

opmerking
Australische en
Belgische vlag voorzien.

’s morgens

Vastgoedbeleid. Vaststellen van nieuwe straatnamen voor de verkaveling
'De Bergen' te Hombeek. Bekrachtiging verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit principieel met betrekking tot de nieuw aan te leggen wegenis in de
verkaveling ‘De Bergen’ te Hombeek:
 de bestaande straatnaam ‘Bergenstraat’ te behouden voor de hoofdontsluiting van deze
verkaveling;
 aan de 2 zijstraten de namen ‘Bessemstraat’ (1) en ‘Blijkijzerstraat’ (2) toe te kennen.
Artikel 2
Het college bekrachtigt de verwijzing van volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 26
juni 2018 – agendapunt 29:
 Principiële vaststelling om in de verkaveling ‘De Bergen’ te Hombeek de bestaande
straatnaam Bergenstraat te behouden voor de hoofdontsluiting van deze verkaveling en
Bessemstraat en Blijkijzerstraat voor de twee zijstraten van deze hoofdontsluiting.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen.

Milieu en Landbouw. Stand van zaken luchtmeetstation van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) en nemen beslissing over mogelijke locaties
binnen de R12.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) betreffende
het plaatsen van een verkeersgericht meetstation in Mechelen voor het monitoren van de
luchtkwaliteit.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Milieu en Landbouw om aan VMM te vragen een
andere locatie te voorzien.

P&P - Mobiliteit. Problematiek ontsluiting vrachtverkeer. Vismarkt - Melaan Kraanbrug. Voorgestelde oplossingen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de enkelrichting in de Nauwstraat tijdelijk op te heffen en
dubbelrichtingsverkeer toe te laten tot het einde van de werf in de Thaborstraat.
Artikel 2
Het college beslist IVAREM en hun onderaannemers te verplichten met kleinere voertuigen het
huisvuil op te halen.

Economie. Ondersteunen project Igemo 'Meer Economie met Minder Ruimte'.
Besluit:
Artikel 1
Het college ondersteunt de aanvraag van Igemo voor het project “Meer Economie met Minder
Ruimte”, mits er eerst meer duidelijkheid komt over de gebieden die voor dit project in
aanmerking komen.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Aktename verslag stedelijke
consultatieve preventieraad van 7 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de stedelijke consultatieve preventieraad van 7
mei 2018.
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