STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 23 november 2018

Bestuurlijk Beheer. VVSG vzw. Mandaatverlening algemene vergadering
donderdag 6 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) voor de algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 6 december
2018 in Congrescentrum Lamot te Mechelen.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Marc Hendrickx of plaatsvervangend
volmachtdrager Martine De Raedemaeker om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten van de algemene vergadering van de vzw VVSG.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 25
oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 25
oktober 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 23
november 2018, na goedkeuring ervan.

Sociaal Beleid. Opbrengst Kom op tegen Kanker (KOTK) Plantjesweekend
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de opbrengst van het plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker
op 14, 15, 16 september 2018: 11.043,79 euro.

Belastingen en Inningen. Kohier van ambtswege belasting op
bedrijfsruimten 2016 en van ambtswege voor verschil 2016.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er kennis van dat vermelde kohieren handelen over belasting op
bedrijfsruimten aanslagjaar 2016, maar dat ze uitvoerbaar verklaard worden in 2018, gelinkt
aan het budget 2018, ingevolge de regelgeving van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De
datum van uitvoerbaarverklaring is bepalend om uit te maken aan welk budget de opbrengsten
gekoppeld worden.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 4486.4 - belasting
op bedrijfsruimten van ambtswege - aanslagjaar 2016 voor een totaal bedrag
van € 19.125,75.
Artikel 3
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 4486.5 - belasting
op bedrijfsruimten van ambtswege voor het verschil – aanslagjaar 2016 voor een totaal bedrag
van € 87.277,69.

Belastingen en Inningen. Belasting verspreiden reclamedrukwerk 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (2018/2).
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
verspreiden van reclamedrukwerk 2018/2 voor een totaal bedrag van € 421.374,59.

Belastingen en Inningen. Belasting op filmvoorstellingen. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier - 2018 - 3de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
filmvoorstellingen, aanslagjaar 2018 – 3e kwartaal (periode juli – september) voor een totaal
bedrag van € 27.317,40.

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - 2018 - 3de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2018 – 3e kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 141.619,20.
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Belastingen en Inningen. Belasting op sportwedstrijden 2018. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier wedstrijden januari-maart 2018 en
augustus-september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
sportwedstrijden, aanslagjaar 2018 – januari - maart (periode 01/1 – 31/03) voor een totaal
bedrag van € 22.642,50.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
sportwedstrijden, aanslagjaar 2018 – augustus - september (periode 01/08 – 30/09) voor een
totaal bedrag van € 16.319,50.

Belastingen en Inningen. Belasting op taxi's en verhuur voertuigen met
bestuurder 2018. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring bijkomend
kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
afleveren van een vergunning voor taxidiensten en verhuur van voertuigen met bestuurder aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 28.500,00.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 17
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van
17 september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
23 november 2018, na goedkeuring ervan.

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:
 Blarenberglaan 21
Puntopening T 18498
 Beekstraat 37
Puntopening T 18499
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Geerdegemstraat 43
Puntopening T 18500
Putsesteenweg 31
Puntopening T 18501

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Van Busleydenstraat
Plaatsing gasmeetinstallatie
E 18506
 Heike
Uitbreiding LS/Gas voor verkaveling
E 18504
 Leuvensesteenweg
Aanleg WB en saneren MS
E 18505
 O. Van Kesbeeckstraat
Wegname gasaansluiting + wegname gasmeter E 18507
 E. Tinellaan
Uitbreiden LS E 18508
 Leuvensesteenweg
Saneren cab 902 - In synergie HNW:318477
E 18509
 Lindestraat
Saneren Ov + Gas
E 18510
 M. Gandhistraat
Gas-en LS-uitbreiding
E 18511
 Keizerstraat
Vervangen bestaande grondspots aan oude kliniek,
gerechtsgebouw en schouwburg
E 18523
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eurofiber Belgicastraat 5 1930 Zaventem,
voor de uitvoering van werken:
 Zandvoortstraat
Telecomaansluiting
Eu 18512
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Orange Bourgetlaan 3 1140 Brussel,
voor de uitvoering van werken:
 A. Spinoystraat
Aanleggen telecomleiding
O 18513
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk,
voor de uitvoering van werken:
 Wilgenstraat
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 18514
 Goudenregenstraat
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 18515
 Lindestraat
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 18516
 Kruisbaan
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 18518
 Hanswijkvaart/Zeutestraat
aanpassingswerken/uitbreiding op het drinkwaternet Pid 18517
 Galgestraat
uitbreiding op het drinkwaternet
Pid 18526
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van werken:
 Lotelingstraat deel 1
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Telecomwerken
Prox 18519
Steenweg op Blaasveld
Telecomwerken
Prox 18520

Artikel 7
Het college geeft toelating aan Telenet Liersesteenweg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Leemputstraat
plaatsen van ondergrondse kabel
T 18522
 Tisseltbaan 1
Klantaansluiting
T 18521
 Spreeuwenhuisstraat
Klantaansluiting
T 18502
 M. Gandhistraat
plaatsen van ondergrondse kabel
T 18525

Interne Dienstverlening en Protocol. Prijsuitreiking Junior
Journalistenwedstrijd 2019 op 20 februari 2019 in de Keldermanszaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van de heer Pol Meel, voorzitter van het Davidsfonds, om de
prijsuitreiking van de Junior Journalistenwedstrijd 2019 te laten plaatshebben op woensdag 20
februari 2019 om 14u in de Keldermanszaal.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst interne dienstverlening & protocol om de aanduiding
van een afgevaardigde om de genodigden te ontvangen, de prijsuitreiking te verzorgen en een
toespraak te houden opnieuw voor te leggen aan het college begin januari 2019.
Artikel 3
Het college besluit na de prijsuitreiking een drankje aan te bieden.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om de prijsboeken aan te kopen, onder voorbehoud van goedkeuring
van het budget 2019.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring organisatie inburgeringsceremonie
anderstalige nieuwkomers en slotmoment project Samen Inburgeren
op 9 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de inburgeringsceremonie in de Keldermanszaal op 9
december 2018 om 14u goed.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Marc Hendrickx af om het welkomstwoord te verzorgen en om
deel te nemen aan deze ceremonie (uitreiken oorkondes anderstalige nieuwkomers, deelnameattesten voor deelnemers Samen Inburgeren).
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Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst interne dienstverlening en protocol om de genodigden
tijdens het onthaal een drankje aan te bieden.

Mondiaal Beleid. Verslag Algemene Vergadering Mondiale Raad 18 oktober
2018 en besluit toekenning budget noodhulp voor consortium 12-12
Sulawesi.
-

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 18 oktober 2018. Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de
collegevergadering van 23 november 2018, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met het advies van de Mondiale Raad om de 5.000 euro die in 2018
voorzien is voor noodhulp, te schenken aan het Consortium 12-12 voor noodhulp in Sulawesi
in Indonesië.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nummer
bedrag
omschrijving
leverancier
Raming
2018140233

5.000 €

Noodhulp Sulawesi

Consortium 12-12
BE19 0000 0000 1212

Overheidsopdrachten. “Natuur-, bos-, landschaps-, en (natuurgericht)
parkbeheer (via sociaal economieproject)” - goedkeuring
lastvoorwaarden bestek 2018-OO-MNO-437.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2018OO-MNO-437 inzake de opdracht “Natuur-, bos-, landschaps-, en (natuurgericht) parkbeheer
(via sociaal economieproject)”, met als gunningscriteria:
 prijs: 50 punten;
 ervaring die de inschrijver kan aantonen betreffende de uitvoering van werken in het kader
van natuur-, bos-, landschaps-, en (natuurgericht) parkbeheer: 45 punten;
 beschikbaar gereedschap in functie van de opdracht en aantal begeleiders en hun opleiding
en ervaring: 5 punten.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
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Artikel 2
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten,
is de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en
professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Natuurwerk, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout;
 Manus Mechelen VZW, Egide Walschaertsstraat 15 F te 2800 Mechelen;
 Natuur- en landschapszorg, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen;
 Natuur- en landschapszorg, Steenstraat 25 te 2180 Ekeren.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 december 2018 om 10.30 uur.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de uitgave voor deze opdracht, looptijd
van 15 februari 2019 tot en met 14 februari 2020 driemaal verlengbaar met 1 jaar, te voorzien
in de meerjarenplanning.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Afscheidsfeest café Pasbrug 22
december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van het afscheidsfeestje Café Pasbrug op 22
december 2018 van 19u tot 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 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
10/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
22/12/2018 van 19u tot 23/12/2018 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.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Bijkomende subsidies vormingsproject
De Sleutel in het kader van de alternatieve gerechtelijke maatregelen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met een onmiddellijke opstart van een aanwervingsprocedure voor 1
VTE vormingswerker drugverslaving, in het kader van het project alternatieve gerechtelijke
maatregelen bi het dagcentrum De Sleutel.
Artikel 2
Het college bepaalt dat de uitbreiding van het project enkel kan doorgaan vanaf 01/01/2019,
indien de bijkomende financiële middelen officieel (publicatie in Belgisch Staatsblad) worden
toegekend.

Overheidsopdrachten. Leveren van (en dienstverlening rondom)
brandstoffen (via tankkaarten en in bulk) voor voertuigen van de stad
Mechelen. Verlenging contract met Total Belgium tot 31 juli 2019 Opdracht tot uitschrijven nieuw bestek.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de overeenkomst “leveren van voertuigbrandstoffen voor de stad Mechelen”
afgesloten met Total Belgium NV, te verlengen tot 31 juli 2019.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om een nieuw bestek op te maken voor de groep Mechelen (stad,
Sociaal Huis en Autonome Gemeentebedrijven) dat kan ingaan op 1 augustus 2019.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Overheidsopdrachten om na te vragen of het
Zorgbedrijf Rivierenland interesse heeft om mee in te stappen in dit nieuwe bestek “leveren
brandstoffen (bulk en via tankkaarten)”.

Overheidsopdrachten. Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep
Mechelen. Selectie van de kandidaten - afsluiten 1e fase van de 2fasengunningswijze "mededingingsprocedure met onderhandeling".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep
Mechelen” akte van het verslag van nazicht van de kandidaturen van 15 november 2018 (1e
fase – selectiefase).
Artikel 2
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen:

Philips Lighting Belgium, Tweestationsstraat 80 te 1070 Anderlecht;

ETAP nv, Antwerpsesteenweg 130 te 2390 Malle;

Trilux bvba, Generaal De Wittelaan 9/18 te 2800 Mechelen.
Artikel 3
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Werken Leuvensesteenweg.
Beslissing tot uitstelling werken tot na kerst- en nieuwjaarsperiode.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft geen goedkeuring voor volgende werf/werken in de periode van 03-12-2018
tot en met 21-12-2018: Leuvensesteenweg, ter hoogte Arsenaal - kabel en sleufwerken.
Artikel 2
Het college beslist de werken uit te stellen tot na de kerst- en nieuwjaarsperiode, aangezien
het economisch niet verantwoord is om dit in volle eindejaarsperiode te organiseren: shuttle
parking Kerstjumping niet bereikbaar, parking Bruul onbereikbaar tijdens shoppingdagen, ...
Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om in afspraak
met de aanvrager en coördinator Minder Hinder Stationsproject een nieuwe datum voor te
stellen vanaf half januari 2019 en opnieuw voor te leggen aan het college.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Kattenbleekstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren: 2800 Mechelen - Kattenbleekstraat wegeniswerken, rioleringswerken in de periode van: 24-11-2018 tot en met 22-12-2018 (van
07.00 tot 18.00 uur).
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 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).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn 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;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
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Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
Besproken alternatieven/scenario’s:
Er wordt vanaf de Jodenstraat tot aan de vest een nieuwe riolering aangelegd.
Nadien wordt het wegdek vernieuwd.
De Kattenbleekstraat wordt ter hoogte van het kruispunt met de Jodenstraat volledig
afgesloten.
De toegang tot de woningen blijft voor voetgangers, bewoners mogelijk.
Gedurende de werken kan er niet meer geparkeerd worden in de straat.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Kruispunt Jodenstraat<>Kattenbleekstraat: bareel met C3 (verboden toegang) – A31 (werken)
In de Kattenbleekstraat: E1 (parkeerverbod)
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit deze toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
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signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Opstellen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Onderwijsondersteuning. Inschrijvingsprocedure basis- en secundair
onderwijs. Aktename beslissing van de Vlaamse Regering op 9/9/2018
betreffende nieuwe inschrijvingsprocedure basis- en secundair
onderwijs en goedkeuring (financiële) ondersteuning lokaal bestuur.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de Vlaamse Regering op 9/9/2018 betreffende nieuw
inschrijvingsprocedure basis- en secundair onderwijs.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de vertegenwoordigers van de stad in het Lokaal
Overlegplatform (Lop) (Effectief lid: Corinne Huybers en Herbert Crol / plaatsvervanger: Ly
Dang Kim) te pleiten voor het meest interessante prijs/kwaliteit aanmeldingssysteem en een
verdeelsleutel tussen de Lop-gemeenten en scholen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de vertegenwoordigers van de stad in het Lop om met het Huis
van het Kind, het Sociaal Huis en het Lop een ondersteuningsplan op te maken wat betreft
opvang van ouders en ondersteuning bij hun vragen bij dit nieuwe inschrijvingssysteem.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de vertegenwoordigers van de stad in het Lop om met de dienst
Marketing een communicatieplan voor te bereiden in functie van de verdere besprekingen in
het Lop.
Artikel 5
Het college neemt de vraag voor financiële ondersteuning van een aanmeldingssysteem mee in
de budgetbesprekingen 2019.

Economie. Mechelen MeeMaken. Acties rond eindejaar 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het plaatsen van kerstbomen op de aangegeven locaties.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om samen met Mechelen MeeMaken
op 10 locaties te kijken waar de bomen juist geplaatst kunnen worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de andere initiatieven van vzw Mechelen MeeMaken tijdens de
eindejaarsperiode.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Mirage Winterbar 2018. Praktische
afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mirage voor de organisatie van Mirage Winterbar op het binnenplein van het stadhuis van
12/12/2018 t.e.m; 6/1/2019, 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
29/11/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Te respecteren einduren:
- Zondag t.e.m. woensdag – 23u (afbouw tot 23u30)
- Donderdag – 01u (afwijking)
- Vrijdag en zaterdag – max. 03u (met afbouw tot 03u30)
- 31/12/2018 – 05u
 Voldoende maatregelen nemen zodat de fietsenstallingen op het binnenplein bereikbaar
blijven voor het personeel van stad Mechelen.
 Inzet van een erkende bewakingsfirma.
 Naleving huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen in het stadhuis.
 Op dinsdag 18 december 2018 om 18.30 uur tot ongeveer middernacht vindt de
gemeenteraad plaats in de raadzaal. Deze vergadering mag niet gestoord worden.
 Op 2/1/2019 vindt de installatievergadering van de gemeenteraad plaats. Deze
vergadering mag niet gestoord worden.
 Voor wat betreft het gebruik van de Keldermanszaal en het gebruik van de toiletten dienen
vooraf de nodige afspraken gemaakt te worden met de dienst interne dienstverlening &
protocol.
 Van elke organisatie die in de Mirage Winterbar doorgaat dient aan de politie de naam van
de contactpersoon en gsm-nummer overgemaakt te worden.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
14/12/2018, 15/12/2018, 21/12/2018, 22/12/2018, 28/12/2018, 29/12/2018, 31/12/2018,
5/1/2019 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.
 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 op 27/11/2018. 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 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Ignace Degens 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 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.
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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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

Vanaf
10/12/2018

Ter beschikking stellen van
water en elektriciteit

Burgerlijke stand

10/12/2018
t.e.m.
8/1/2019

Trouwers verwittigen dat ze
niet op binnenplaats kunnen
parkeren maar langsheen de
gaanderij

opmerking

Artikel 6
Het college geeft toelating om de openbare toiletten te gebruiken, mits de organisator voorziet
in:
 personeel gedurende heel de periode;
 een degelijke opkuis;
 extra mobiele toiletten indien nodig.
Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven aan Mirage
Winterbar voor het gratis ter beschikking stellen van de Keldermanszaal. De agenda van de
Keldermanszaal zal overlopen worden samen met de organisator, zodat er geen conflicten
kunnen ontstaan
Artikel 8
Het college geeft toelating voor het plaatsen van een eyecatcher voor het stadhuis, waarop de
programmatie kan aangekondigd worden.
Artikel 9
Het college geeft toelating aan Mirage Winterbar om op 22 en 31 december 2018 een caravan
voor het stadhuis te plaatsen om drankjes aan te bieden aan de bezoekers van Mechelen in
Vuur en Vlam en Oudjaar.
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