STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 24 augustus 2018

Toezicht Financiën. Aktename jaarrekening 2017 van cvba Woonpunt
Mechelen. Verwijzing naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van cvba Woonpunt Mechelen.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van
de doortochten van de wielerwedstrijd ‘Vlaams Brabant Classic’ te
Hombeek op 9 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van 8
doortochten van de wielerwedstrijd voor junioren, de ‘Steragas Vlaams Brabant Classic’ op 9
september 2018 te Mechelen/Hombeek, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de inrichting van 8 doortochten van de wielerwedstrijd voor junioren, de ‘Steragas
Vlaams Brabant Classic’ op 9 september 2018 te Mechelen/Hombeek, zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 9 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:WALESTRAAT
Op 9 september 2018, tussen 13.00 uur en 18.00 uur, wordt het verkeer in beide richtingen
verboden voor alle bestuurders, uitgezonderd bewoners van de Walestraat, tussen de
Boomkensstraat en de Vennestraat (Zemst). Dit wordt ter kennis gebracht door het
aanbrengen van verkeersborden C3.
Artikel 2.2:
Volgende straten worden op 9 september 2018, tussen 13.00 uur en 18.00 uur éénrichting
gemaakt:
-Humbeekseweg tussen Humbeeksebaan en Boterstraat;
-Boterstraat tussen Humbeekseweg en Boomkensstraat;
-Boomkensstraat tussen Boterstraat en Walestraat;
Dit wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van verkeersborden C1 en F19.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt op 9 september 2018, tussen 12.00 uur en 18.00 ingesteld en aangeduid
door het verkeersbord 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, aan beide zijden van de rijbaan in de volgende straten:
-Humbeekseweg tussen Humbeeksebaan en Boterstraat;
-Boterstraat tussen Humbeekseweg en Boomkensstraat;
-Boomkensstraat tussen Boterstraat en Walestraat;
-Walestraat tussen de Boomkensstraat en de Vennestraat (Zemst)
Artikel 3:
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Deze verordening wordt bekendgemaakt 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.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 11 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 11 september 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 5 juni 2018;
 2. Toelichting Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) (toelichting
door Katrien Vandessel, beheerder AGB SAM).

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 13 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur in zaal
Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 12 juni 2018;
 2. Toelichting autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) (toelichting
door Herwig De Lannoy, adviseur);
 3. Toelichting mmMechelen Feest (Toelichting door Christel Kersemans, coördinator);
 4. Toelichting brouwgebouw Lamot (Toelichting door Jan Simons, Lamot).

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 12 september 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
12 september 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering woensdag 6 juni 2018.
 2. Stadioncomplex “K.V. Mechelen” met oefenveld en parking gelegen Kleine
Nieuwedijkstraat 53 te Mechelen. Toelichting door bureau Stadim en Rik Schaerlaecken,
financieel directeur, bij de technische specificaties en verduidelijking van het
schattingsverslag.
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Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering dd. 10 september.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 10 september 2018 om 19.00 uur
in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering maandag 4 juni 2018.
 2. Schuldproblematiek. Overzicht bestaande acties en mogelijke nieuwe lokale initiatieven.
(toelichting door Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale zaken, Ann Claes,
hoofdmaatschappelijk assistent schuldhulpverlening & voorzitter Lokaal advies Comité
(LAC), Rik Schaerlaecken, financieel directeur en Kris Tange, diensthoofd Belasingen en
inningen).

Interne Dienstverlening en Protocol. Reglement inzake statuut lokale
mandataris. Betaalbaarstelling dotatie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de dotatie 2018 voorzien in het reglement inzake het statuut van de lokale
mandataris aan de gemeenteraadsfracties uit te betalen.
Artikel 2
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Nr. raming
2018141997
2018141997
2018141997
2018141997
2018141997

Budgetsleutel
2018/6490120/20/0100/02
2018/6490120/20/0100/02
2018/6490120/20/0100/02
2018/6490120/20/0100/02
2018/6490120/20/0100/02

Begunstigde
VLD-Groen-M+
N-VA
SP.a
CD&V
Vlaams Belang

Bedrag
9.200,00
6.325,00
4.600,00
2.875,00
1.725,00

Interne Dienstverlening en Protocol. Verwijzen verantwoordingsnota's +
bewijsstukken dotatie 2017 door fracties voor aktename naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename verantwoordingsnota’s dotatie 2017 ingediend door fracties van de
gemeenteraad.
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Sport. Ondersteuning mountainbikeroute. Goedkeuring voorlopige
bewegwijzering mountainbikeroute St.Kat.Waver (Kadodderroute) en
uitnodiging voor officiële opening.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver om een voorlopige bepijling
voor de mountainbikeroute (Kadodderroute) aan te brengen op grondgebied Mechelen.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat dit een voorlopige bepijling is. Deze wordt geplaatst door
Sint-Katelijne-Waver vanaf 6 september 2018 tot het een officiële route van Sport Vlaanderen
is en deze hun pijlen definitief aanbrengen.
Artikel 3
Het college beslist dat schepen Walter Schroons aanwezig zal zijn op de officiële opening van
De Kadodderroute op zondag 23 september 2018. Sint-Katelijne-Waver zal nog een officiële
uitnodiging bezorgen.

Projecten en Planning. Tinelsite. ‘Driepartijenovereenkomst – Fase 2’.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘Driepartijenovereenkomst – Opstal’ Fase 2 van het PPSstadsvernieuwingsproject Tinel.

Milieu en Landbouw. IVAREM. Bronophaling asbestcement in platenzakken,
versnellen asbestafbouw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het projectvoorstel van IVAREM voor de inzameling van
asbestcementplaten aan huis en op afroep in speciale platen-big bags.
Artikel 2
Het college beslist dat IVAREM het project mag uitrollen in de stad.

Milieu en Landbouw. Aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
(WORG). Advies kennisgevingsnota plan-MER.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit gunstig advies te verlenen bij de kennisgevingsnota van de plan-MER
watergevoelige openruimtegebieden (WORG).
Artikel 2
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Het college bevestigt haar beslissingen van 4 december 2015 en 23 september 2016 over de
aanduiding van “Barebeek-Muizen” en “Weverstraat Walem” als signaalgebied. De
(plannings)initiatieven en de financiële consequenties daarvan worden opgenomen door de
hogere overheid. De stad draagt financieel niet bij voor de signaalgebieden.

P&P - Mobiliteit. Kruispunt Nekkerhal - Plattebeekstraat - N15. Kennisname
MOBER. Afvaardiging Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de MOBER betreffende de uitbreiding van de Nekkerhalsite en
keurt deze goed.
Artikel 2
Het college vaardigt schepenen M. De Bie en B. De Nijn af voor de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC) gewijd aan het kruispunt N15 – Plattebeekstraat op 5 september
2018 om 10:00 uur in zaal 2.14, verdieping Wollebrandt.

P&P - Mobiliteit. Parkeren Liersesteenweg. Aanbrengen parkeerstroken.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het plan voor het aanbrengen van parkeerstroken in de Liersesteenweg en de
bijkomende signalisatie goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om in overleg met de dienst Mobiliteit
de parkeerstroken aan te brengen conform het voorgelegde plan en daarbij te kiezen voor de
variant waarbij men geen gebruik maakt van paaltjes bij de uitritten.

P&P - Mobiliteit. Schoolomgevingen. Schoolstraat zone Thaborstraat.
Opvolging, acties en aanpassingen. Verlenging.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de schoolstraat Thaborstraat verder te zetten gedurende de resterende
periode voor de werf (tot +/- eind 2018).
Artikel 2
Het college beslist de schoolstraat Thaborstraat na het beëindigen van de werf definitief te
bestendigen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Mobiliteit
Marketing &
Communicatie
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OOM

Communiceren naar de scholen

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Van Hoeystraat 31
augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Van Hoeystraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op vrijdag 31
augustus 2018 van 17u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst;
 de aanvraagster dient de uitbaters van hotel Elisabeth tijdig op de hoogte te brengen van
het feit dat hun gasten, op 31 augustus vanaf 15u00 tot 1 september 2018 om 01u00, de
gemeenschappelijke garage van het hotel dienen te verlaten in de richting van de Goswin
de Stassartstraat.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
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algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

31/8/2018
van 15u
tot
1/9/2018
01u

Verkeersvrij maken
van Van
Hoeystraat (vlak
na inrit ziekenhuis
tot aan school)



Mobiliteit

Asap

De lijn zo spoedig
mogelijk op de
hoogte brengen
van dit straatfeest.

Eventuele financiële compensatie
herbekijken.

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Van Hoeystraat, dat doorgaat op 31 augustus 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Van Hoeystraat, dat doorgaat op 31
augustus 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 31 augustus
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: VAN HOEYSTRAAT
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de huisnummers 27
en 18, van 31 augustus 2018, tussen 15u00 en 01u00 op 1 september 2018. Dit wordt ter
kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
-Tussen het huisnummer 27 en het kruispunt met de Goswin de Stassartstraat wordt het
verkeer toegelaten in 2 rijrichtingen en dit van 31 augustus 2018, tussen 15u00 en 01u00 op 1
september 2018. Dit wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van het verkeersbord A39
en het afdekken van de figuur 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Maalstraat 21
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Maalstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op vrijdag 21
september 2018 van 18u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

21/9/2018
van 18u
tot 24u

Verkeersvrij maken
van Maalstraat

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Maalstraat, dat doorgaat op 21 september 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Maalstraat, dat doorgaat op 21 september
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 21 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: MAALSTRAAT
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 21 september 2018
tussen 18u00 en 24u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. JIN BBQ Sint-Katrom 8 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Scouts Sint-Katrom voor de organisatie van JIN BBQ in de scoutslokalen, gelegen te SintKatelijnekerkhof 4 op 8/9/2018 van 10u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
27/8/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – vereniging
aangesloten bij adviesraad.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van barbecues, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- 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 volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
8/9/2018
van 10u
tot 24u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van SintKatelijnekerkhof (20m voor
en na het scoutslokaal)

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de jaarlijkse barbecue van scouts Sint-Katrom, die doorgaat op 8 september
2018, vast als volgt:
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Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de jaarlijkse barbecue van scouts Sint-Katrom, die doorgaat op 8
september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8 september
2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Katelijnekerkhof ter hoogte rechterzijde Sint-Katelijnekerk (zijde Kerkstraatje)
Het parkeren is verboden op 8 september 2018 tussen 10.00 uur en 24.00 uur aan beide
zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 8 september 2018 tussen
10.00 uur en 24.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 2 jaar De KUUB 2 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
JAJAKO bva voor de organisatie van een Kinderdag i.k.v. hun 2-jarig bestaan op het
Cultuurplein op zondag 2 september 2018 van 10u 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
20/8/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 er moet ruimte blijven om te laden en lossen achteraan het plein en ook aan de achterkant
van de Garage;
 niets bevestigen aan het gebouw van het Cultuurcentrum.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 100,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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Uitvoeringsdiensten

2/9/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. BBQ KSA Ter Hert 29 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
KSA Ter Hert voor de organisatie van een barbecue op domein Kauwendaal – lokalen KSA Ter
Hert op 29/9/2018 van 16u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
17/9/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 de subsidie bewonersinitiatief kan niet toegekend worden. De aanvrager dient in de buurt
te wonen. Aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
29/9/2018 van 20u tot 24u 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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Simon Van Buggenhout op basis
van het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
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nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- 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 een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Duivenstraat, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 27/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 1/10/2018.
 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 6
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
KSA Ter Hert om met max. 50 personen te overnachten op domein Kauwendaal, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
• er dient rekening gehouden te worden met artikel 189 van de ABP dat bepaalt dat,
behoudens vergunning vanwege de burgemeester, het verboden is op het hele grondgebied
van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen
te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht
voertuig, of er te kamperen. Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een
privéterrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen,
een caravan of een mobilhome, behoudens vergunning.

Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling wijziging
buurtwegentracé chemin nr. 16 gekend als deel Oude SintGommarusstraat. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het nieuwe rooilijn- en innemingsplan wijziging buurtwegtracé
chemin nr. 16 te Mechelen gekend als deel van Oude Sint-Gommarusstraat.

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst keuringen voor de groep
Mechelen voor periode van 4 jaar. Bestek 2018-OO-GEBB-337.
Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Raamovereenkomst keuringen voor de groep Mechelen
voor periode van 4 jaar” akte van het verslag van nazicht van de offertes van
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8 augustus 2018, opgesteld door dienst Gebouwenbeheer in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Raamovereenkomst keuringen voor de groep Mechelen voor
periode van 4 jaar” aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde BTV VZW, Neerveldstraat 109 Bus 6
te 1200 Brussel.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-GEBB-337.

Overheidsopdrachten. Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep
Mechelen. Verwijzing voor goedkeuring naar de gemeenteraad van de
selectieleidraad nr. 2018-OO-GEBB-360 en de gunningswijze
"mededingingsprocedure met onderhandeling".
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de “mededingingsprocedure met
onderhandeling” aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad nr. 2018-OOGEBB-360 inzake de opdracht “Licht als een dienst voor diverse gebouwen groep Mechelen
- selectiefase”, opgesteld door de ontwerper, GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18
te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal Huis
Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland, AGB Sport Actief Mechelen en AGB MAC.
Artikel 3
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 4
Het college beslist dat schepen Marina De Bie dient betrokken te worden bij de communicatie
in dit dossier.

Overheidsopdrachten. Aankoop rookmelders via raamcontract voor de
brandweerzone Rivierenland. Gunning van bestek 2018-OO-383.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop rookmelders via raamcontract voor
brandweerzone Rivierenland - aankoopcentrale via stad Mechelen” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 14 augustus 2018.
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Aankoop rookmelders via raamcontract voor brandweerzone
Rivierenland - aankoopcentrale via stad Mechelen” aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Ansul, Louizalaan 65 te
1000 Brussel. De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 60
kalenderdagen.
Artikel 3
Het college beslist de verkoopprijs van 1 rookmelder vast te stellen op 9 euro.

Overheidsopdrachten. Onderhoudscontract liften in gebouwen van de groep
Mechelen. Verwijzing van bestek 2018-OO-GEBB-353 en wijze van
gunnen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Openbare procedure, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEBB-353 inzake de opdracht
“Onderhoudscontract liften in gebouwen van de groep Mechelen” met als gunningscriteria:
1: Prijs onderhoudscontract: 50 punten
2: Wijze van rapportering : 25 punten
3: Case: 25 punten
Artikel 2
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Artikel 3
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal Huis
Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland en AGB MAC bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 5
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Lieve Vrouw. Verwijzen rekening 2017 voor
gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering van de rekening 2017 van de kerkfabriek Lieve Vrouw.

Projecten en Planning. Tinelsite. Tijdelijke abonnementen voor
buurtbewoners in Tinelparking.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om bewoners van de Jodenstraat, Van Busleydenstraat, Kattenbleekstraat
en de hoekhuizen Tinellaan met Van Busleydenstraat het voorstel te doen om gedurende 6
maanden gratis te parkeren in parking Tinel tussen 18u en 9u, met maximaal één gratis
abonnement per woning/gezin.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de afdeling Projecten en Planning om dit in samenwerking
met de afdeling Marketing en Communicatie en Indigo uit te werken (praktische afspraken,
bewonersbrief,…).

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Perceel 1 - Verkoop van de
percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met
bouwverplichting. Goedkeuring van het BAFO-bestek voor de 3e fase in
de procedure en doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college trekt de beslissing d.d. 29 juni 2018 (punt 41) ”Goedkeuring van het BAFO- Bestek
(incl. bijlages) in de procedure, houdende “ Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en
het Rode Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting en doorverwijzing naar gemeenteraad”
in.
Artikel 2
Het college keurt het BAFO- Bestek (incl. bijlages) in de procedure, houdende “ Perceel 1 Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting”
principieel goed.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het BAFO- Bestek (incl. bijlages) in de procedure, houdende “ Perceel 1 Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met
bouwverplichting”.

Vastgoedbeleid. Verlenen door de stad Mechelen aan het AGB SAM van een
erfpachtrecht op drie percelen grond gelegen aan de Lotelingstraat te
Mechelen/Muizen. Overeenkomst verwijzen naar gemeenteraad voor
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verlenen door de stad aan het AGB SAM van een erfpachtrecht op drie percelen grond
gelegen aan de Lotelingstraat te Mechelen/Muizen (voetbalinfrastructuur KFC Muizen).
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke akte van erfpachtrecht te ondertekenen namens de
stad Mechelen.
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Vastgoedbeleid. Verlenen door de stad Mechelen aan het AGB SAM van een
erfpachtrecht op twee percelen grond gelegen aan de Jubellaan te
Mechelen. Overeenkomst verwijzen naar gemeenteraad voor
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verlenen door de stad aan het AGB SAM van een erfpachtrecht op twee percelen grond
gelegen aan de Jubellaan te Mechelen (voetbalinfrastructuur KSC Mechelen).
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke akte van erfpachtrecht te ondertekenen namens de
stad Mechelen.
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