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

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 18 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 18 januari 2018.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 26 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 26 januari 2018.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad O.L.V. van
Hanswijk van 24 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van
Hanswijk van 24 januari 2018.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 15 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 januari 2018.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslagen vergadering van 25
januari 2018 en discussie-avond Meet Mee Mechelen van 20 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verslagen van de vergadering van de milieuraad van 25
januari 2018 en de discussie-avond Meet Mee Mechelen van 20 december 2017.
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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:
 Boerenkrijgstraat 129
Puntopening T 18072
 Kapoenenweg 5
Puntopening T 18073.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 G. de Stassartstraat
Plaatsen trekbak voor Malinet(Predikherenklooster) E 18064
 O-L-Voruwestraat
Vernieuwen OV E 18065
 Grote- en Kleine Heide
bijplaatsen E 18067
 Keizerstraat
Plaatsen leidingen E 18068
 Plattebeekstraat
 OV jaaractieplan E 18069.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18-9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Motstraat
plaatsen van ondergrondse leiding T 18070
 Roekstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18071.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Leuvensesteenweg
aanleg drinkwaternet Pid 18066.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Brusselsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Brusselsesteenweg en die het
vervangen van de oude betonnen verlichtingspalen door nieuwe tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 9.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 9.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u)
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Er



niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
worden geen werftransporten toegelaten:
op zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Plaatselijk zal er een rijstrook ingenomen worden.
 Het verkeer kan steeds blijven rijden via de tweede rijstrook.
 Voetgangers en fietsers behouden steeds doorgang.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het (de) signalisatieplan(nen) door de politiezone
Mechelen-Willebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is (zijn) verklaard en
keurt dit (deze) goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 12/03/2018 tot 23/03/2018 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Brusselsesteenweg 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.
 de nodige maatregelen neemt, opdat bij de plaatsing van de LED verlichting een te grote
lichtsterkte wordt vermeden.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 6 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 6 februari 2018.
 2. Plaatsbezoek PACE (Providing Access to Childcare and Employment), Caputsteenstraat
38 Mechelen. (toelichting door Gabriëlla De Francesco, PACE-coördinator)
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Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering van 5 maart 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 5 maart 2018 om 19.00 uur in
zaal Panorama:
 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering 5 februari 2018.
 2. Emergo en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (toelichting door
Vicky Van Dooren, coördinator Emergo, en in aanwezigheid van Mathias Vaes, hoofd
administratie sociale zaken).

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten vergadering
van 7 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de ‘gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis’ van woensdag
7 maart 2018 om 20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 7 februari 2018.
2. Bespreking initiatieven en traject om jongeren van 16 tot 18 jaar te laten kennismaken
met politiek, lokaal beleid en verkiezingen.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2018 - Samenwerking openbare orde.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende opdrachten van de Burgemeester aan de politie om op
14 oktober 2018:
 ordehandhaving te voorzien aan de ingangen van de stemlocaties;
 permanente politiebewaking aan het Gerechtshof te voorzien vanaf 15u tot het einde van
de verrichtingen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan het team verkeerssignalisatie om op 14 oktober 2018:
 aan iedere stemlocatie parkeerplaatsen vrij te houden voor wagens die zorgen voor het
vervoer van mindermobiele kiezers en voor de medewerkers van het interventieteam.
 parkeerverbod te voorzien voor de ingang van het Gerechtshof in de Keizerstraat vanaf 15u
tot het einde van de verrichtingen, behalve voor de voorzitters van de stembureaus, de
personeelsleden van het Gerechtshof en de medewerkers van de dienst kieszaken (zij
beschikken over een parkeerkaart). Indien de ingang van het gerechtshof in de
Keizerstraat alsdan gesloten is, dienen aan de dienstingang in de Voochtstraat de nodige
verkeersmaatregelen genomen te worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis dat er geen vraag moet gesteld worden om camera’s uit te schakelen
op 14 oktober 2018, omdat er geen stemlocaties in het autoluwe gedeelte van de Stad
Mechelen worden opgebouwd.
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Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2018 - Samenwerking vrijwilligers.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om extra medewerkers te voorzien voor het openen en sluiten van de
kieslocaties op zondag 14 oktober 2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om een intranetflits te
plaatsen voor deze opdracht in samenspraak met de dienst kieszaken.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan de dienst verzekeringen om de medewerkers die meewerken
op zondag 14 oktober 2018 te verzekeren onder de polis “omnium occasionele
dienstverplaatsingen”.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring organisatie inburgeringsceremonie
anderstalige nieuwkomers. Slotmoment project Samen Inburgeren op
zaterdag 24 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de inburgeringsceremonie in de Keldermanszaal op
zaterdag 24 maart 2018 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).
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst interne dienstverlening en protocol om de genodigden
tijdens het onthaal een drankje aan te bieden.

Sport. Indienen dossiers door BA Campus Pitzemburg en BS Hof Van Nassau
+ goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de stad en doorverwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er akte van dat twee Mechelse scholen een dossier zullen indienen voor de
tweede projectoproep ‘naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’, namelijk:
 BA campus Pitzemburg;
 GO! BS Hof Van Nassau.
Een geldig subsidiedossier moet minimaal een beslissing bevatten van het College van
Burgemeester en Schepenen omtrent de samenwerking tussen school en gemeente voor de
(extra) openstelling van de schoolsportinfrastructuur.
Artikel 2
Het college hecht principiële goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tot het delen
van schoolsportinfrastructuur tussen de stad en BA campus Pitzemburg en BS Hof Van Nassau,
en verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van schoolsportinfrastructuur
tussen de stad en BA campus Pitzemburg en BS Hof Van Nassau.

Artikel 3
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Walter
Schroons en Marc Hendrickx.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Wielerwedstrijd Young Cycling
Team vzw 1 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Young Cycling Team vzw voor de organisatie van een wielerwedstrijd voor Elite ZC & U23 in
Leest op zondag 1 juli 2018 van 15u 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.
Daarbij dient speciale aandacht te gaan naar de verschillende landbouwers, waarvan de
gebouwen en landerijen gelegen zijn tussen de Tiendeschuurstraat en de Kapelseweg. Zij
maken, ook in het weekend, gebruik van allerlei trage landbouwvoertuigen.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
1/7/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Verkeerssignalisatie

opmerking

Leveren van 300m
nadars

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes ter hoogte van
de sporthal

Sporthal dient
bereikbaar te blijken
voor sporters/ bezoekers

1/7/2018
van 12u
tot 18u

Parkeervrij maken van Kouter
richting Dorpsstraat,
Wagenmakerstraat,
Elleboogstraat,
Tiendenschuursstraat,
Kapelseweg,
Hombekerkouter, Kouter

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

1/7/2018
van 14u
tot 18u

eenrichtingsverkeer voor de
veiligheid van de renners, van
Kouter richting Dorpstraat,
Wagenmakerstraat,
Elleboogstraat,
Tiendenschuurstraat,
Kapelseweg,
Hombekerkouter, Kouter
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Openbaar Domein

Sport

1/7/2018

Verwijderen van de groene
plastieken paaltjes in de
Dorpsstraat, tussen de
sporthal en de
Wagenmakersstraat

Er mogen geen bouten
of dergelijke boven de
rijbaan blijven uitsteken
nadat de plastieken
paaltjes werden
verwijderd.

Ter beschikking stellen van 3
bekers

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van een
wielerwedstrijd die doorgaat op 1 juli 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Parkeerverbod wordt tijdens de duur van de wedstrijd, alsook tijdens de op- en
afbouw, op 1 juli 2018, van 12u00 tot 18u00, ingesteld in de volgende straten:
Kouter, tussen Hombekerkouter en Dorpstraat;
Dorpsstraat, tussen Kouter en Wagenmakersstraat;
Wagenmakersstraat, tussen Dorpstraat en Elleboogstraat;
Elleboogstraat, tussen Wagenmakersstraat en Tiendeschuurstraat;
Tiendeschuurstraat, tussen Elleboogstraat en Kapelseweg;
Kapelseweg, tussen Tiendeschuurstraat en Hombekerkouter;
Hombekerkouter, tussen Kapelseweg en Kouter.
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 2: Tijdens de duur van de wedstrijd, en met ingang van één uur voor de start van de
wedstrijd, wordt in volgende straten, op 1 juli 2018, tussen 14u00 en 18u00,
éénrichtingsverkeer ingesteld :
Dorpsstraat met rijrichting Juniorslaan;
Wagenmakersstraat met rijrichting Elleboogstraat;
Elleboogstraat met rijrichting Winkelstraat;
Tiendeschuurstraat met rijrichting Kapelseweg;
Kapelseweg met rijrichting Hombekerkouter;
Hombekerkouter met rijrichting Kouter;
Kouter met rijrichting Dorpsstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door middel van de verbodsborden C1, C31a, C31b en het
aanwijzingsbord F19.
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.

Monumentenzorg. Sint-Martinuskerk Hombeek. Aanstelling ontwerper voor
opmaak dossier restauratiewerken daken en toren.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt inzake dossier “Aanstelling ontwerper Sint-Martinuskerk Hombeek. Opmaak
en opvolging restauratiedossier daken en toren - Opmaak Masterplan” de wijze van gunnen
vast volgens de ‘vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’
aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2018-OO-MZ-317.
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Artikel 2
Het college beslist om voor deze werken, op basis van de voorlopige raming, een subsidie aan
te vragen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur in het kader van “subsidies voor
gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele
morele dienstverlening en crematoria”.

Vastgoedbeleid. Hombeek. Aankoop wegenis Stationsplein. Goedkeuring
ontwerpakte en doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor
de aankoop door de Stad van 2 loten mits de koopsom van € 3.250,- (excl. onkosten voor
opzoekingen en opmaak opmetingsplan):
- lot 1a: een perceel grond deel van het openbaar domein gelegen Stationsplein
(gekadastreerd als A 536A P000);
- lot 2: een perceel grond deel van het openbaar domein gelegen Kriekerijveld
(gekadastreerd als A 536C P0000).
Artikel 2
De aankoop geschiedt voor openbaar nut in het kader van de heraanleg van het dorpshart van
Hombeek.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
stadssecretaris om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen
namens de stad Mechelen.

Jeugd. Transit M. Goedkeuring gebruik van herbruikbare bekers in De Loods.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst er op dat het een beleidskeuze is dat er in De Loods herbruikbare bekers
dienen gebruikt te worden en geeft opdracht aan de Jeugddienst hierover te waken.
Artikel 2
Het college besluit om in te gaan op het aanbod van drankenleverancier Laeremans L. /
brouwerij Haacht en het verplicht aanbieden van herbruikbare bekers mee op te nemen in de
communicatie naar huurders.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Jeugddienst om er mee over te waken dat het aanbieden
van herbruikbare bekers als voorwaarde wordt opgenomen in de nieuwe aanbesteding voor het
leveren van dranken.

Jeugd. Goedkeuring zomerwerking en vakantieaanbod Jeugddienst.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van en geeft goedkeuring aan de vernieuwde werking van de gehele
ZAP-werking.
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Artikel 2
Het college geeft toelating om de ZAP-activiteiten tijdens de zomer 2018 van 02/07/2018
t.e.m. 25/08/2018 te laten doorgaan in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg, Bruul 129 te
2800 Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft toelating om de twee teambuildingsmomenten voor de animatoren te laten
doorgaan op een alternatieve locatie.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming
Uitgavebudget BBC
LEVERANCIER OMSCHRIJVING
BEDRAG
2018/6130370/70/0750/02 Ideekids
Vier kleuterkampen
€8.000
2018141027
via factuur
Diverse
Workshops in kader
€1.500 via
2018/6130370/70/0750/02 leveranciers team van teambuilding,
factuur
2018141027
buildingsmoment zapdagen, start zomer
en
2018/6130370/70/0750/02 Koning Kevin
2x cursus animator en €3.050 via
2018141027
3x zapdag
factuur
2018/6130370/70/0750/02 Divers
72 workshops ZAP€16 000 via
2018141027
activiteiten
factuur
2018141056 2018/6130290/70/0750/02 Divers
Voorschot aankopen €4.000 Via
materiaal ZAPvoorschot
activiteiten en de
mobiele speelteams,
speelkoffers én
afsluitende activiteit in
juli en augustus
2018/6130290/70/0750/02 PASprint
Aankopen nieuwe T- €1.000 via
2018141058
shirts
factuur
Materiaal
Aankopen
€3.500 via
Magazijn
materiaal ZAPfactuur
2018/6130290/70/0750/02
2018141058
werking, speelkoffers
Mechelen Kinderstad
& speelstraten
2018/6130290/70/0750/02 Stedelijke
Lokalen Poetsen
€3.000 via
2018141058
infrastructuur
factuur
Inkomgelden
Uitstappen ZAP€6.000 via
2018/6130290/70/0750/02
2018141058
divers
activiteiten
factuur en via
voorschot
Huur Pitzemburg Zomervakantie +
€2.100 via
2018/6100000/70/0750/02
2018141059
evenementen
factuur
Mechelen Kinderstad
2018/6100000/70/0750/02 Alternatieve
Teambuildingsmoment €1.000 via
2018141059
locatie
en
factuur
Huur over2x Hostel
€1200 via
2018/6100000/70/0750/02 nachting
Zandpoortvest
factuur
2018141059
lesgevers cursus
Koning Kevin
2018141060 2018/6130140/70/0750/02 Diverse
busvervoer voor 4
€2.000 via
leveranciers voor uitstappen
factuur
uitstappen
2018141060 2018/6130140/70/0750/02 Openbaar vervoer uitstappen
€750 via
(NMBS/De Lijn)
voorschot
2018141060 2018/6130140/70/0750/02 ‘t Atelier
Huur 12 fietsen
€1.200 via
mobiel speelteam
factuur
+ jobstudenten onder
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houd
Voorschot
€2.400 via
2018/6130370/70/0750/02
2018141054
representatie
voorschot
animatorenactiviteit
Vrijwilligers zap- vrijwilligersvergoeding €20.000 via
activiteiten
en
formulier
2018002262 2018/6130371/0750/02
vrijwilligersverg
oeding
Divers

Artikel 5
Het college neemt akte van besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de financieel
beheerder, om dienst Jeugd een voorschot toe te kennen van € 9.000 voor de ZAP-werking en
klaar te leggen op onderstaande data. De voorschotten dienen behandeld te worden volgens
de voorschriften van Dienstnota nr. 003/2011.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
DIENST
Financiën
Financiën
Financiën
Financiën
Financiën
Financiën
Financiën
Financiën

OPDRACHT
Planningsweekend + week 1
Week 2
Week 3
Week 4 + teambuildingsmoment
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8 + teambuildingsmoment

DATUM UITVOERING
25/06/2018
06/07/2018
13/07/2018
20/07/2018
27/07/2018
03/08/2018
10/08/2018
17/08/2018

OPMERKINGEN
€1 000
€1 000
€1 400
€1 000
€1 200
€1 400
€1 000
€1 000

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Dienst Marketing
& Communicatie

Vakantiezapper
bekendmaken via UiTkanalen.

Interne Dienst Preventie
en Bescherming op
het Werk

DATUM
UITVOERING
Onderling
overeen te
komen

OPMERKINGEN

- Vakantiezapper
ontwikkelen en
verspreiden
- brieven opsturen
Ma-woe-vrij in de Dienst jeugd maakt
zomermaanden planning op en stuurt
tijdig door naar dienst
preventie en bescherming

Preventie en veiligheid Houdt rekening met het
gegeven dat er tijdens
Parkpop ook animatoren
aanwezig zijn in
Pitzemburg.
Donderdagavond worden
de nadarhekken door
dienst preventie en
veiligheid geplaatst na
17u30.
De nadarhekken worden
vrijdagochtend verplaatst
door de animatoren van
de Jeugddienst.
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Personeel

Financiën

Dienst Sport

UiT in Mechelen

Dienst verzekeringen

Betaling
vrijwilligersvergoedingen
+ artistieke vergoedingen
+ jobstudenten

Eerste betaling in Jeugd geeft tijdig de uren
augustus
van de jobstudenten en
2018 (vrijwilligers de
juli). Tweede
vrijwilligersvergoedingen
betaling in
door.
september
Online plaatsen vacatures
2018 (vrijwilligers
ZAP, onderhoud
augustus)
speelpleinen en
jobstudenten poule
Jeugddienst
Klaarleggen van de
Zie opgegeven
voorschotten + betaling data
facturen
inschrijvingsdag
10 maart 2018
Is reeds
Vakantiezapper
overeengekomen
Afspraken voor- en
naopvang
Samenwerking
inschrijvingsdag
Vakantiezapper
Betaling verzekering
burgerlijke
aansprakelijkheid en
brand

10 maart 2018

Is reeds
overeengekomen

Onderling
overeen te
komen

Door te geven door de
dienst Jeugd.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring organisatie Fluo Flits Fuif.
Beslissing tot schenking volledige omzet drankverkoop aan vzw Toeters en
Bellen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van en keurt de praktische organisatie van de Fluo Flits Fuif op
woensdag 4 april 2018 goed tussen 14u en 17u.
Artikel 2
Het college beslist de volledige omzet van de drankverkoop van de Fluo Flits Fuif als
nominatieve toelage te schenken aan vzw Toeters en Bellen door de leden van de Kinderraad.
Het college beslist tot opname van deze toelage in budgetwijziging nr. 1/2018.
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 toe te kennen, voor de kleine uitgaven in
het kader van beide activiteiten.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

Voorzien van enkele
verdeelkasten,
elektrische kabels,
statafels en
verdeeldozen in de
loods

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
23 februari 2018

DATUM
UITVOERING
In overleg

OPMERKINGEN
Exacte hoeveelheden
en timing worden nog
doorgegeven.
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Financiën
Marketing &
Communicatie
Mechelen Kinderstad

Voorzien van
voorschot van 500
euro
Verzorgen van de
communicatie van dit
evenement
Overhandigen van de
omzet van de Fluo
Flitsfuif, samen met
de Kinderraad aan
vzw Toeters en
Bellen.

28 maart 2018

Te bepalen in
onderling overleg

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Earth Hour 2017. Beslissing tot
deelname 10de editie en tot beperkt doven van openbare verlichting op 24
maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit in te gaan op de vraag van World Wide Fund for Nature (WWF) om de
openbare verlichting tijdens de 10 de Earth Hour op 24 maart 2018, het hele weekend,
plaatselijk te doven.
Artikel 2
Het college besluit hiervoor de volgende openbare verlichting (aanstraling openbare gebouwen
en monumenten) te doven naar analogie met de Nacht van de Duisternis, het hele weekend:
 Onze-Lieve-Vrouwe-kerk, Grote Markt en stadhuis, Sint-Romboutstoren, Postgebouw,
Schepenhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Hanswijkbasiliek, Sint- Katelijnekerk, Hof van
Busleyden: doven van de klemtoonverlichting. In de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt
overgeschakeld op functionele verlichting. Dit alles wordt uitgevoerd door Eandis op vrijdag
23 maart 2018 en duurt tot maandag 26 maart 2018.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing &
Communicatie
Afdeling Openbaar
domein

opdracht

opmerking

Bekendmaking van de campagne
aan de burgers
Onmiddellijk

Afspraken maken met Eandis om
Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk, Grote
Markt en stadhuis, SintRomboutstoren, Postgebouw,
Schepenhuis, Onze-LieveVrouwestraat, Hanswijkbasiliek,
Sint- Katelijnekerk, Hof van
Busleyden: doven van de
klemtoonverlichting +
overschakelen naar functionele
verlichting in O.-L.- Vrouwestraat,
van 23 maart t.e.m. 26 maart
2018.
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P&P - Mobiliteit. Fietsenstallingen. Goedkeuring nieuwe locaties 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om fietsenstallingen aan te leggen op de locaties bijgevoegd in bijlage,
zijnde:
 1. Gerechtshof (Voochtstraat)
 2. Lange Schipstraat 78
 3. Landbouwstraat 88 (overzijde)
 4. Nieuwe Kapucijnenstraat 41
 5. Cambio Mgr. Van Nuffelstraat
 6. Cambio Berthoudersplein
 7. Hendrik Consciencestraat 56 (Artenova)
 8. OLV straat tegenover Zapoi
 9. OLV-straat aan de kerk
 10. Leuvensesteenweg (omgeving Sint-Lambertusschool)
 11. Lange Nieuwstraat, zijkant school
 12. Arendonkstraat, hoek Donkerlei
 13. Wagonstraat 35, vraag bakfiets
 14. Van Hoeystraat 32, vraag bakfiets
Artikel 2
Het college beslist om de kortparkeerplaatsen op het voetpad in de Lange Nieuwstraat weg te
nemen om ruimte te maken voor de fietsenstallingen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling openbaar domein om deze stallingen als aanvulling
op het bestek “fietsenstallingen 2017” te laten plaatsen

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Paasklokkenwerpen 1 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Gezinsbond Hombeek voor de organisatie van het Paasklokkenwerpen op het St. Maartenplein
op zondag 1 april 2018 van 12u tot 15u, 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 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.
 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).
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Ivo Cammaer 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;
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
23 februari 2018

13



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 volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Verkeerssignalisatie

opmerking

1/4/2018
van 09u
tot 15u

5 tafels
20 nadars

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Sint-Maartenplein
in Hombeek

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Archeologie. Lunula en BNA-Contactdagen. Aktename deelname 2018 en
goedkeuring organisatie 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn goedkeuring aan de organisatie van Lunula in 2019 in Mechelen.
Artikel 2
Het college hecht zijn goedkeuring aan de organisatie van de BNA-Contactdagen in 2019 in
Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Nacht der Nadorst 20 en 21 april
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chirojongens Hombeek voor de organisatie van Nacht der Nadorst in de Willibrordusweg in
Hombeek op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018, telkens van 21u tot 03u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient 6 erkende bewakingsagenten op 20 april 2018 en 2 erkende
bewakingsagenten op 21 april 2018 te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 03.30 uur.
 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 evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste tegen 16 maart 2018.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018, telkens van 21u tot 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.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, 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
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Bankstraat, Zemtseweg
en Willibrordusweg, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 18/4/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 23/4/2018.
 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.
 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

Van
15/4/2018
t.e.m.
27/4/2018

opdracht
Parkeerverbod plaatsen in
Willibrordusweg ter hoogte
van aangegeven locatie
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opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

15

Onderhoud
Openbaar Domein

Van
15/4/2018
t.e.m.
27/4/2018

Verkeerssignalisatie
aanbrengen voor het
aanduiden van gewijzigde
verkeerssituatie
Willibrordusweg

Van
15/4/2018
t.e.m.
27/4/2018

Willibrordusweg veranderen
van doodlopende, naar
éénrichtingsstraat

Wegnemen van
betonblokken en
paaltjes in
Willibrordusweg

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van "de nacht der nadorst", die doorgaat 20 en 21 april 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van "de nacht der nadorst", die doorgaat op 20 en 21 april 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 16 tot 27 april 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Willibrordusweg:
- Het parkeren is verboden op van 16 tot 27 april 2018 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.
- Met uitzondering van fietsers wordt éénrichtingsverkeer met rijrichting Houtestraat
ingesteld van 16 tot 27 april 2018. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden C1+M2 en F19+M4.
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 Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. WK uitzendingen T'ile Malines.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies s-bvba voor de uitzending van de WK wedstrijden van de Rode Duivels op
’t Ile Malines op onderstaande data en uren, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
- Te respecteren dagen en uren:
 Maandag 18/6/2018 van 17u tot 20u
 Zaterdag 23/6/2018 van 14u tot 17u
 Donderdag 28/6/2018 van 20u tot 23u
 Maandag 2/7/2018 van 20u tot 23u
OF
 Dinsdag 3/7/2018 van 20u tot 23u
 Vrijdag 6/7/2018 van 16u tot 19u OF van 20u tot 23u
OF
 Zaterdag 7/7/2018 van 16u tot 19u OF van 20u tot 23u
 Dinsdag 10/7/2018 van 20u tot 23u
OF
 Woensdag 11/7/2018 van 20u tot 23u
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-

Zaterdag 14/7/2018 van 16u tot 19u
OF
 Zondag 15/7/2018 van 17u tot 20u.
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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts 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 3
Het college legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de organisator staat in voor het plaatsen van een degelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
400 personen.
 de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
 de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.

Overheidsopdrachten. Aanstelling concessiehouder horeca voor
Predikherenklooster. Gunning bestek 2017-OO-CUL-300.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanstelling concessiehouder horeca voor het
Predikherenklooster” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 13 februari 2018.
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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 “Aanstelling concessiehouder horeca voor het
Predikherenklooster” aan de enige bieder, zijnde Verschueren Ken, Kievitvelden 7 te 2580
Beerzel.

Overheidsopdrachten. Brightwork consultancy. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Brightwork consultancy” akte van het gunningsvoorstel.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Brightwork consultancy” aan CogniT, Gasthuisstraat 54 te 1760
Roosdaal.

Uitvoeringsdiensten. Netheidsbarometer. Kwartaal rapportering 'Netheid schade openbaar domein' van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het periodiek rapport ‘Netheid - schade openbaar domein’ over
de periode 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017.

Overheidsopdrachten. Plaatsen fietsenstallingen op diverse locaties in
Mechelen. Bestek 2017-OO-OD-292. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Plaatsen fietsenstallingen op diverse locaties in
Mechelen” akte van het gunningsvoorstel, opgesteld door de afdeling Openbaar Domein.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Plaatsen fietsenstallingen op diverse locaties in Mechelen” aan
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde SIGNCO bvba, Jozef De
Blockstraat 100 te 2830 Willebroek.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Muizenhoekstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Muizenhoekstraat en die
rioleringswerken en huisaansluitingen tot doel hebben.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 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:
 Er zal 1 à 1,5 meter vrij blijven. Voetgangers en fietsers behouden doorgang.
 Er werd aan de aannemer gevraagd om het bord F45 te vervangen door het bord F45b
(doodlopende straat met fiets- en voetgangerslogo) naar het advies van de dienst
mobiliteit.
 Er wordt in zones van 100 à 150 meter gewerkt.
 De straat is enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk.
 Er wordt geen omleiding ingesteld.
 Bewoners kunnen ’s morgens en ’s avonds met de wagen tot aan hun woning rijden.
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 Muizenhoekstraat, in de periode van 05/03/2018 tot
30/03/2018 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Muizenhoekstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Milieu en Landbouw. Beslissing tot toetreding statiegeldalliantie
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om toe te treden tot de statiegeldalliantie.
Artikel 2
Het college roept de Vlaamse overheid op om zo snel mogelijk een regeling uit te werken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Zomerkalender 2018. Principiële
goedkeuring, mits aanpassingen voor Student Lift Off en avondprogramma
Nationale Feestdag.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een principiële toelating te
geven voor de globale zomerkalender 2018. De praktische uitwerking van deze evenementen
dient zo spoedig mogelijk aan het college voorgelegd worden.
Artikel 2
Het college beslist dat Student Lift Off zal plaatsvinden op de Veemarkt (en niet op de Grote
Markt zoals voorgesteld) met een maximale geluidsnorm van 90dB en registratie van het
geluid.
Artikel 3
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van HAP Foodtruckfestival op Transit M
Artikel 4
Het college gaat niet akkoord met voorstel om het avondprogramma op de Nationale Feestdag
in Kruidtuin te organiseren.
Het college beslist dat dit evenement op de Grote Markt dient door te gaan.
Artikel 5
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van M-Flow op een ponton op de
Binnendijle.
Artikel 6
Het college gaat akkoord met de spreiding van de evenementen over de verschillende pleinen
zoals voorgelegd.
Artikel 7
Het college staat verhogingen op de geluidsnorm toe zoals vermeld in de kalender, 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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Sociaal Beleid. Dementievriendelijke stad. Beslissing om de infrastructuur
Lamot aan te bieden aan de Alzheimer liga voor de dag van jongdementie op
zaterdag 24 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de dag van jongdementie op zaterdag 24 november 2018,
georganiseerd door de vzw Alzheimerliga, met de nadruk op een dementievriendelijk beleid in
Mechelen financieel te ondersteunen door de infrastructuur van de Lamot aan te bieden als
tweede van de vijf gratis weekenddagen van de stad.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan afdeling Sociaal Beleid dit evenement te realiseren door de
infrastructuur van Lamot vast te leggen op zaterdag 24 november 2018.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
omgeving Predikherenklooster. Beslissing inzake beperking inname aantal
parkeerplaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de werken aan het Predikherenklooster kennis van de mededeling
van de aannemer en de dossierbeheerder, dat het niet mogelijk is om, gelet op de omvang van
de werf, de inname van de parkeerplaatsen te beperken tot 4 plaatsen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de inname van 12 parkeerplaatsen, 6 aan elke kant, op het
einde van de Jodenstraat, ter hoogte van de kerk, enkel tijdens de werkuren (tot 17.00uur),
zonder vaste installaties zoals werfketen of opslag van materiaal. De parkeerplaatsen dienen
voor de camionetten en af en toe voor het stationeren van een vrachtwagen voor het lossen
van materiaal ter hoogte van de kerk.
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