STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 26 oktober 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname maandverslag augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag augustus 2018 van de dienst Interne
Preventie en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag augustus 2018 naar de overlegcomités.

Onderwijsondersteuning. O.O.M. basis- en secundair onderwijs.
Aktename verslag stuurgroep O.O.M. basis- en secundair onderwijs
van 11 oktober 2018 + opmerking inzake plaatsen nadars en toezicht
door gemeenschapswachten in schoolstraten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep O.O.M. basisen secundair onderwijs van 11 oktober 2018 en merkt op dat, voor wat betreft de in het OOM
gemaakte reacties van de onderwijspartners inzake het plaatsen van nadars en toezicht door
gemeenschapswachten bij het inrichten van schoolstraten, dit voor de stad niet haalbaar is.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 26
oktober 2018, na goedkeuring ervan.

Mondiaal Beleid. Aktename Verslag Algemene Vergadering Mondiale
Raad 13 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 13 september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 26
oktober 2018, na goedkeuring ervan.

Belastingen en Inningen. Belasting op tweede verblijven 2017 van
ambtswege. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.

Collegebeslissingen website
26 oktober 2018

1

Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op tweede
verblijven – aanslagjaar 2017 van ambtswege - voor een totaal bedrag van 18.416,67 euro.

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2018. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 625,00.

Belastingen en Inningen. Belasting vervoer met politievoertuig 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
vervoer van personen met een politievoertuig – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van
€ 11.800,00.

Sport. Aktename verslagen directiecomité AGB SAM.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van het directiecomité AGB SAM van:
 24 april 2018
 8 mei 2018
 5 juni 2018
 26 juni 2018
 24 juli 2018
 28 augustus 2018
De verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 26 oktober 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:
 Boterbloemstraat 4
Puntopening T 18478

Collegebeslissingen website
26 oktober 2018

2

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Hoge weg
Afkoppeling gas
E 18477
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk,
voor de uitvoering van werken:
 Kruisbaan
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 18474
 Heike
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 18476
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Maalstraat 9
Plaatsing ondergrondse kabel T 18475
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Moreelstraat 2
Klantaansluiting T 18479
 Sint-Katelijnestraat 15
Klantaansluiting T 18480

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Varkensstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: uitvoeren werken aan gebouw met
hoogtewerker Varkensstraat 14 te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
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;
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 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:
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
De kraan, hoogtewerker wordt opgesteld op twee verschillende locaties in de Varkensstraat.
De doorgang over het Jan Smidtplein (komende van de Biest) wordt licht gehinderd maar blijft
mogelijk.
De werfzone wordt afgezet met bakens.
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 de werf, Varkensstraat 14 te 2800 Mechelen, in de periode van 05-11-2018
tot en met 06-11-2018, 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.
 de bewoners van de Varkensstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
 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
Collegebeslissingen website
26 oktober 2018

4

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

nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nekkerspoelstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen, Nekkerspoelstraat 402-406 en
Nekkerspoelstraat tegenover de Maanstraat.
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).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
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Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan een vlotte doorgang voor fietsers bij de
plaatsing van de signalisatie en bij het overbruggen van het hoogteverschil.
Geplaatst verkeersmateriaal
Eerste werf:
voor de werf:
C43 (snelheidsbeperking) - C35 (inhaalverbod) – A31 (werken) –
F79 (aanduiding voor fietser) – B19 (voorrangsregeling) – bareel
met D1 (te volgend rijrichting) – bareel met D10
(voetpad/fietspad) en D10 (voetpad/fietspad) – F47 (einde
werken) – C46 (einde beperkingen)
tegenover de werf:
E3 (stilstaan verbod)
achter de werf:
bareel D10 (voetpad/fietspad) en D10 (voetpad/fietspad) – F79
(aanduiding voor fietser) B21 (voorrangsregeling) – A31 (werken)
– C35 (inhaalverbod) – F47 (einde werken) – C46 (einde
beperkingen) – C43 (snelheidsbeperking)
Tweede werf:
voor de werf:

tegenover de werf:
achter de werf:

A33 (verkeerslichten) – C35 (inhaalverbod) – A31 (werken) – B19
(voorrangsregeling) – F47 (einde werken) – driekleurige
verkeerslichten – bord fietsers afstappen – D11 (voetpad) – bareel
met D1 (te volgend rijrichting)
volgend materiaal wordt in de Maanstraat geplaatst:
A33 (verkeerslichten) - A31 (werken) – C35 (inhaalverbod) – B5
(stop) – driekleurige verkeerslichten - F47 (einde werken)
bareel met D1 (te volgend rijrichting) – D11 (voetpad) – bord
fietsers afstappen – driekleurige verkeerslichten – B21
(voorrangsregeling) – A31 (werken) – C35 (inhaalverbod) – A33
(verkeerslichten) – F47 (einde werken)

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 de werf, 2800 Mechelen, Nekkerspoelstraat 402-406 en Nekkerspoelstraat
tegenover de Maanstraat, in de periode van 05-11-2018 tot en met 09-11-2018, toe te staan
op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
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in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
de bewoners van de Nekkerspoelstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.

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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Leestsesteenweg 104.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen Leestsesteenweg 104.
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).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
Er wordt een werfzone ingenomen over een afstand van 30 meter (van 6 tot 7 meter). Deze
inname beslaat het voetpad, fietspad en één rijstrook.
Er dient voldoende aandacht te zijn voor de veiligheid en de doorgang voor fietsers: de
snelheid wordt verlaagd naar 30 Km/u en fietsers rijden mee op de rijbaan. De voetgangers
dienen over te steken.
Volgend verkeersmateriaal wordt geplaatst:
Voor de werf:
C35 (inhaalverbod) – A31 (werken) –C43 (snelheidsbeperking 30 km/u) –
F41 fietsers op de rijbaan – C11 (verboden fietsers) – B19
(voorrangsregeling) – F47 (einde werken) – C46 (einde beperkingen)
Achter de werf:
B21 (voorrangsregeling) – C11 (verboden fietsers) - F41 fietsers op de
rijbaan – F47 (einde werken) – C35 (inhaalverbod) – C43
(snelheidsbeperking) – A31 (werken) – C46 (einde beperkingen)
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 de werf, 2800 Mechelen Leestsesteenweg 104, in de periode van 05-112018 tot en met 09-11-2018, 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.
 de bewoners van de Leestsesteenwegstraat (buurt werf) ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
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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 cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 13 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van dinsdag 13 november 2018 om 20.00 uur in zaal
Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 4 oktober 2018.
 2. Werking en ontwikkeling van de nieuwe bibliotheek - Het Predikheren. (Toelichting door
Steven Defoor, algemeen coördinator lokaal cultuurbeleid, en Roel Van den Bril,
cultuurcoördinator Bibliotheek & Communicatie)

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening
en openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 14
november 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 14 november
2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 27 september 2018.
 2. Stadsproject Keerdok-Eandis (Toelichting door Wim Vandevorst, projectcoördinator
Projecten & Planning)

Bestuurlijk Beheer. Cipal. Buitengewone algemene vergadering 14
december 2018. Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijzing, en
bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
Cipal, inclusief een statutenwijziging, op vrijdag 14 december 2018 om 10.30u in het
seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 te 2430 Laakdal;
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
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-

als volmachtdrager: mevrouw Martine De Raedemaeker, gemeenteraadslid,
Augustijnenstraat 7, 2800 Mechelen;
als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Magda Van Loon, gemeenteraadslid,
Kauwendaal 10, 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Iverlek. Algemene vergadering 14 december 2018.
Bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek op vrijdag 14 december 2018 om 18.00 uur in Technopolis, Technologielaan 1 te
2800 Mechelen;
 Mandaatverlening aan volmachtdrager Koen Anciaux, schepen, p/a Lange Schipstraat 27 te
2800 Mechelen, om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de algemene
vergadering in buitengewone zitting van Iverlek.

Overheidsopdrachten. Leveren streekbieren - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Leveren streekbieren” akte van het verslag van nazicht
van de offertes van 12 oktober 2018, opgesteld door de dienst Bestuurlijk Beheer.
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 “Leveren streekbieren” aan de economisch meest voordelige
bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Laeremans L bvba,
Herman de Nayerstraat 4 te 2550 Waarloos.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-BB-410.

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad - Gaststad intervisie
'kindvriendelijke steden en gemeenten' op 4 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de ontvangst en intervisie ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ op 4
december 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
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DIENST

OPDRACHT

Bestuursondersteuning Verzorgen van broodjeslunch
voor 30 personen

Musea en Erfgoed

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

4 december 2018

Uitleg geven over het
4 december 2018
gezinstraject aan deze
kindvriendelijke delegatie in Hof
van Buslyeden + ondersteuning
volgen van gezinsroute in
kleinere groepjes

Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor het welkomstwoord op 4 december 2018
om 10 uur in het Huis van de Mechelen, 2de verdieping.

Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad
van een perceel grond (wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg)
van de verkaveling (gekend als "Vrouwvlietbeemden") gelegen aan de
Liersesteenweg te Mechelen. Overdracht verwijzen naar gemeenteraad
voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond (wegenis,
wegenisuitrusting en groenaanleg) van een verkaveling gekend als "Vrouwvlietbeemden",
gelegen aan de Liersesteenweg te Mechelen.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke akte van kosteloze grondoverdracht te ondertekenen
namens de stad Mechelen.

Jeugd. Goedkeuring organisatie Sinte-Mettefeest 2018 op zondag 11
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het Sinte-Mette slotfeest in het Cultuurcentrum Mechelen
op zondag 11 november 2018 tussen 13u30 en 17u goed.
Artikel 2
Het college keurt goed dat het gebruik van de zalen in Cultuurcentrum Mechelen worden
verhuurd aan verminderd tarief (organisatie groep Mechelen).
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Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marc Hendrickx af om op 11 november 2018 om 17u (samen met
Rommy) de prijsuitreiking te starten en de winnaars bekend te maken van de zangwedstrijd.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Personeel

Uitbetalen
vrijwilligersvergoedingen

Onderling overeen
te komen

Financiën

Klaarleggen voorschotten
materiaal
- Reservatie van een
propere Kerk met
aanwezigheid van podium,
techniek, stoelen, tafels en
bar.
- Gebruik van de gang voor
kinderspelen.
- toestemming voor het
plaatsen van het
pannenkoekenkraam
buiten op het cultuurplein
- gebruik bar
- podium en PA installatie
aanwezig
- samen met Mechelen
Kinderstad de Sinte-Mette
traditie ondersteunen
- aankopen, maken en
verdelen van pastillezakjes
voor de deelnemende
organisaties
- educatief pakket online
promoten bij scholen
- partners zoeken voor
deelname rond het SinteMette gebeuren
Verdeling van de flyers aan
Mechelse scholen

6 november 2018

Dienst Jeugd stuurt
nodige
documenten tijdig
door (1 week na de
gepresteerde uren
van de
vrijwilligers)
€ 300

Cultuurcentrum

Musea & erfgoed

Gemeenschapswachten

- Opmaak van folders,
flyers en affiches voor het
feest en de activiteiten van
de wijken en dorpen
- opmaak affiches
‘zangertjes welkom’
Onderwijsondersteuning - evenement verspreiden
via nieuwsbrief onderwijs
- scholen op de hoogte
brengen van de boekentas
flyers
Uitvoeringsdiensten
Voorzien van twee

11 november 2018

Praktische
afspraken worden
onderling
gemaakt.

11 november 2018

Week van 15-19
oktober 2018

Afspraken
onderling te
maken.

Week van 15-19
oktober 2018 OF
week later

Informatie door te
geven door
Jeugddienst.

9 november 2018

Afspraken

Marketing &
Communicatie
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elektriciteitskabels (10m)

onderling te
maken.

Overheidsopdrachten. Herinrichting speelruimte Lakenmakersstraat en
herstelling ballenvanger op speelplein Lakenmakersstraat en
Hanswijkdries. Vaststelling wijze van gunnen van het bijzonder bestek
2018-OO-JD-431.
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-JD-431 inzake de opdracht “Herinrichting speelruimte Lakenmakersstraat en herstelling
ballenvanger op speelplein Lakenmakersstraat en Hanswijkdries”, opgesteld door de dienst
Jeugd in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. 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.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Boer Belgium bvba, Sneeuwbeslaan 4 Bus 13 te 2610 Wilrijk (Antwerpen);
 Eibe Benelux, Radonstraat 285 te NL-2718 SV Zoetemeer;
 Spereco, Weertersteenweg 383 te 3640 Kinrooi;
 Goede speelprojecten, Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen;
 Sablo, Kelderbeemd 1 te 2470 Retie;
 Yalp, Nieuwenkampsmaten 12 te NL-7472 DE Goor;
 KOMPAN NV, Bosstraat 15 te 8780 Oostrozebeke;
 Libraplay NV, Steenweg Deinze 191 te 9810 Nazareth;
 Donkergroen, Postbus 35 te 2610 Wilrijk;
 Europlay, Eegene 9 te 9200 Oudegem - Dendermonde;
 De Ceuster NV, Fortsesteenweg 30 te 2860 Sint-Katelijne-Waver;
 SKWshop, Griffeweg 72 te 9723 DR Groningen;
 Sportinfrabouw NV, Essendonkbos 5 te 2910 Essen;
 Derriks sport, Jesserenplein 4 te 3840 Jesseren;
 Fruythof bvba, Sluis 48 te 9290 Berlare;
 Time2Play BVBA, Belestraat 37 te 3640 Kinrooi;
 Vayacon GCV, Scheurestraat 32 te 3640 Kinrooi.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 november 2018 om 10.00 uur.

Mondiaal Beleid. Goedkeuring deelname Cities For Life op 30 november
2018 en geven van opdrachten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot deelname aan ‘Cities for life’ van Sant’Egidio op 30 november 2018 door
het stadhuis te verlichten en de tekst ‘neen aan de doodstraf’ te projecteren tussen 18 en
23.30 uur.
Artikel 2
Het college vaardigt de schepenen Marina De Bie en Stefaan Deleus af voor het startmoment
van de verlichting van het stadhuis, op 30 november 2018 om 18 uur aan het stadhuis, in het
kader van ‘Cities for life’.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Directie facilitaire
ondersteuning/
uitvoeringsdiensten

datum
Op 30
november
2018

opdracht
-Doven Kerstverlichting
Grote markt en stadhuis
tussen 16 en 24 uur.

opmerking
De praktische afspraken
worden met de consulent
Mondiaal Beleid gemaakt.

-Praktische afspraken met
de leverancier van de
Kerstverlichting
-Praktische afspraken met
Eandis voor doven
aanstraling stadhuis en
Grote markt.
-Openen van de
elektriciteitskast op de
Grote Markt en leveren van
een lange stroomkabel van
20 meter.
Marketing &
communicatie

Week van
20
november
2018

Bekendmaking van het
event via de beschikbare
kanalen.

Mobiliteit

Op 30
november
2018

Toegang tot autoluw
gebied Grote markt voor
de leverancier van de
verlichting en toestemming
tot parkeren op de Grote
Markt van het busje van
waaruit de aanstraling
dient te gebeuren.

De informatie wordt door
de dienst Mondiaal Beleid
bezorgd.

P&P - Publieke Ruimte. Fietsenstallingen. Opmaak van een werkwijze
voor de behandeling van de inname openbaar domein door private
fietsenstallingen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de nota met betrekking tot de behandeling van de inname van
het openbaar domein door private fietsenstallingen.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de aanpak met 4 krachtlijnen die wordt voorgesteld.
 1) Een snellere opvolging van vragen van burgers door:
- werken met een raamcontract voor aankoop EN plaatsing van de fietsenstallingen
(beperkt aantal types volgens beeldkwaliteitsplan);
- voldoende budget blijven behouden voor aankoop van nieuwe fietsenstallingen.
 2) Een aanpak voor vervanging van aanwezige private fietsenstallingen op het openbaar
domein
- Nieuwe individuele plaatsingen niet meer mogelijk.
- Huidige fietsenstallingen van particulieren kunnen blijven staan tot vervanging, of
moeten verwijderd worden indien er al een voldoende aanbod in de buurt is.
 3) Prioriteitenlijst voor fietsenstallingen opstellen
- In buurten waar veel vragen zijn wordt in eerste instantie de optie van
buurtfietsenstallingen onderzocht (bv. Oude Liersebaan).
- Waar buurtfietsenstallingen op korte termijn niet mogelijk zijn en de vraag naar
fietsenstallingen hoog is:
o Iedere 100m wordt een cluster van 5 fietsbeugels (10 fietsenstallingen) voorzien,
hiervoor kan na goedkeuring door het college en indien nodig 1 parkeerplaats
verwijderd worden.
o Bij voorkeur wordt dit gecombineerd met het voorzien van een voetpaduitstulping
en plantvakken, zodat dit ook als snelheidsremmer kan dienen en een groenimpuls
in de straat kan geven.
 4) Handhaving
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Overheidsopdrachten om in samenwerking met de
afdeling Projecten en Planning – Mobiliteit en met de dienst Beheer Openbaar Domein een
raamcontract op te maken voor de levering en plaatsing van fietsenstallingen.
Artikel 4
Het college beslist dat voor Keizerstraat (Kabas) de private fietsenstallingen vervangen zullen
worden door fietsenstallingen van de Stad (van zodra beschikbaar).
Artikel 5
Het college beslist dat voor Veemarkt, Grote Markt en Onze-Lieve-Vrouwestraat de private
fietsenstallingen niet vervangen zullen worden door fietsenstallingen van de Stad aangezien er
alternatieven in de buurt aanwezig zijn of omdat er geen geschikte locatie is. De private
fietsenstallingen moeten verwijderd worden.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten & Planning – Mobiliteit om een
prioriteitenlijst voor fietsenstallingen op te stellen en aan het college voor te leggen ter
goedkeuring.
Artikel 7
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om de
handhaving op privatieve fietsenstallingen te bespreken op het overleg bestuurlijke
handhaving.
Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten & Planning – Mobiliteit om indien
voorgesteld wordt om fietsparkeerplaatsen te schrappen, dit steeds vooraf voor beslissing
dient voorgelegd te worden aan het college.
Collegebeslissingen website
26 oktober 2018

15

Economie. Bedrijvenbeleid. Eindrapport groenbeheerplan Bedrijven
Mechelen Zuid vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het eindrapport van het groenbeheerplan Bedrijven Mechelen
Zuid vzw.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Economie om het eindrapport door te sturen naar de
volgende diensten zodat resultaten uit het rapport kunnen meegenomen worden bij
toekomstige projecten en ontwikkelingen: projecten & planning, duurzame ontwikkeling &
energie, milieu & landbouw en wijkonderhoud.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Zeevaartstraat 31
oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Zeevaartstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op woensdag
31 oktober 2018 van 18u tot 03u, 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.
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Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Sofie Fannes 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 geeft toelating tot het plaatsen van 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.
 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.
 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

31/10/2018
van 12u tot
01/11/2018
12u

Parkeervrij maken
van Zeevaartstraat

31/10/2018
van 12u tot
01/11/2018
12u

Verkeersvrij maken
van Zeevaartstraat

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van ‘Zeevaart Halloween’ in de Zeevaartstraat dat doorgaat op 31 oktober 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van ‘Zeevaart Halloween’ in de Zeevaartstraat dat doorgaat op 31
oktober 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 31 oktober en 1
november 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Zeevaartstraat
-Het parkeren is verboden op het ‘pleintje’, in het midden van de rijbaan, tussen de
huisnummers 24 en 32, op 31 oktober 2018 vanaf 12u00 en 1 november 2018 om 12u00.
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.
-Het verkeer is verboden vanf het huisnummer 20, voor alle bestuurders in beide richtingen
van 31 oktober 2018 om 12u00 tot 1 november 2018 om 12u00. 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:
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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.

Toerisme en UiT. Toerisme Mechelen. Koninklijke Gidsenbond
Mechelen. Goedkeuring ondersteuning ledenvergadering zondag 27
januari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de ledenvergadering van Koninklijke Gidsenbond
Mechelen op zondag 27 januari 2019 van 9.30 uur tot 12.45 uur in de Raadzaal goed.
Artikel 2
Het college keurt het aanbieden van een drankje in de Keldermanszaal in de pauze van de
vergadering om 10.30 uur goed.
Artikel 3
Het college vaardigt de schepen van toerisme B. Siffer af om een toespraak te houden.

Toerisme en UiT. Beslissing ondersteuning Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek zondag 16 juni 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van organisatie van de zomervergadering van het
Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek in het stadhuis op zondag 16 juni 2019.
Artikel 2
Het college verleent toelating aan het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek tot
gebruik van de raadzaal op zondag 16 juni 2019, mits betaling van 112,50 EUR.
Artikel 3
Het college beslist om een receptie in de Kolommenzaal aan het Koninklijk Belgisch
Genootschap voor Numismatiek aan te bieden op zondag 16 juni 2019, zonder aanrekening
van kosten.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan dienst Interne dienstverlening en protocol om begin juni 2019
de aanduiding van de afvaardiging opnieuw te agenderen op het college.

Kunstonderwijs. Beiaardschool. Inspiratiedag vrijdag 30 november
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de organisatie van de Inspiratiedag “Beiaardcultuur vandaag:
naar een nieuwe beleving van muzikaal erfgoed” die op 30 november 2018 zal georganiseerd
worden door de Koninklijke Beiaardschool en de Vlaamse Beiaard Vereniging in het
Cultuurcentrum van Mechelen.
Artikel 2
Het college staat een afwijking toe op de maximumduur van de beiaardbespelingen op de
beiaard van Sint Rombouts, dit conform artikel 9 van het reglement Beiaardbespelingen in de
Sint-Romboutstoren, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 22 juni 2010, met aanpassingen
goedgekeurd in College op 23 september 2016 en dit voor de bespelingen van 09u45 tot
10u00 en van 15u15 tot 15u45.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen van cultuur en kunstonderwijs Björn Siffer af voor de officiële
ontvangst van de deelnemers aan de Inspiratiedag op 30 november 2018 om 10u00 met een
korte speech in het Schip van het Cultuurcentrum en geeft opdracht aan de dienst interne
dienstverlening & protocol om op het einde van de dag om 16u30 een receptie te voorzien
voor de genodigden in de cafetaria van het Cultuurcentrum.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Interne
Dienstverlening en
protocol
Toerisme

Verzorgen van receptie
in cafetaria van CC
Gratis toegang verlenen
tot de toren van SintRombouts (onder
begeleiding van mensen
van de beiaardschool)

DATUM
OPMERKINGEN
UITVOERING
Vrijdag 30 november Kosten op
2018 om 16.30
begroting dienst
protocol
Vrijdag 30 november Aantal personen
2018
wordt vooraf
gemeld door
beiaardschool

Kunstonderwijs. Beiaardschool. Benefietconcert Lions ten voordele van
de renovatie van de beiaard van het Hof van Busleyden op zondag 10
februari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt schepen Björn Siffer af om op zondag 10 februari 2019 om 15.00 uur in
het Schip van de Minderbroederskerk bij het benefietconcert van de Lions Club Mechelen
aanwezig te zijn.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om het Schip en de cafetaria van het cultuurcentrum aan nultarief ter
beschikking te stellen voor de organisatie van het benefietconcert ten voordele van de
renovatie van de beiaard van Busleyden. Het tarief van 400 euro zal verrekend worden via het
derdebetalerssysteem.
Artikel 3
Het college geeft daartoe volgende opdrachten:
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DIENST

OPDRACHT

AGB MAC

Ter beschikking stellen
van het Schip en de
Cafetaria + technicus en
zaalwachter

Uitvoeringsdiensten

Transport mobiele
beiaard naar en van
Schip

DATUM
UITVOERING
Zondag 10 februari
2019

OPMERKINGEN
Technisch fiche
wordt later
meegedeeld

Vrijdag 8 februari en
maandag 11 februari
2019

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Uitreiking Wablieft prijs 11
december 2018. Beslissing om niet in te gaan op vraag tot sponsoring.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de uitreiking Wablieft-prijs in Lamot op 11
december 2018 van 18u tot 24u.
Artikel 2
Het college beslist om niet in te gaan op de vraag tot sponsoring. De klant geniet reeds een
voordeliger tarief voor de huur van Lamot.

mmMechelen Feest. Evenementenloket 2018. Dorpsplein Heffen. Infofiche en afspraken gebruik als parkeerplaats.

Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorstel om voor evenementen met meer dan 80 personen
in zaal Gretry of De Kettinghe in Heffen het dorpsplein open te stellen als extra parkeerplaats,
mits tijdige aanvraag via het evenementenloket.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om voor deze aanvragen een delegatiebevoegdheid toe te kennen
aan mmMechelen Feest vzw – Evenementenloket.

Belastingen en Inningen. Belastingreglement op leegstaande en
verwaarloosde woningen / gebouwen. Verwijzing van de wijziging van
het belastingreglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aangepast belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd
worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, met
ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
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Belastingen en Inningen. Belastingreglement leegstand en
verwaarlozing bedrijfsruimten. Verwijzing van het voorstel tot
wijziging naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aangepast belastingreglement op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die
beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd, met ingang van 1 januari
2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Toezicht Financiën. Mondiale Raad (GRO..M). Goedkeuring
werkingsverslag 2017 en uitbetaling werkingstoelage 2017.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rekening van de Mondiale Raad (GRO..M Mechelen) voor het dienstjaar
2017 goed en besluit om de werkingstoelage 2018 betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018140313

Budgetsleutel
2018/6490190/30/0160/01

Begunstigde
Mondiale Raad
(GRO..M Mechelen)

bedrag
2.500,00

Toezicht Financiën. Milieuraad. Goedkeuring werkingsverslag 2017 en
uitbetaling werkingstoelage 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rekening van de milieuraad voor het dienstjaar 2017 goed en besluit om
de werkingstoelage 2018 betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018140216

Budgetsleutel
2018/6490190/50/0329/01

Begunstigde
milieuraad

bedrag
2.500,00

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring actie intrafamiliaal geweld i.k.v.
internationale dag tegen huiselijk geweld op 25 november 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de toneelvoorstelling ‘Was man liebt, das neckt sich’ goed
op 6 november 2018 om 13u.30 in het Cultuurcentrum.
Artikel 2
Het college keurt de samenwerking met de Soroptimist Club Mechelen goed i.k.v. ‘Orange the
world’: Margaretha van Oostenrijk wordt oranje belicht van 23 november 2018 t.e.m.10
december 2018, een spandoek wordt bevestigd aan het traliewerk gedurende die periode en
een afvaardiging van de Soroptimist Club Mechelen en medewerkers van het Family Justice
Center zijn op twee momenten aanwezig in de stad.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Uitvoeringsdiensten

Oranje folie aan spots en
lantaarns bij standbeeld
van Margaretha van
Oostenrijk bevestigen.

23/ 11/2018

Deze folie mag
verwijderd worden
op 11/12/2018.

Sport. Aktename en goedkeuring van de organisatie van een
vitaliteitsonderzoek in de Mechelse sportverenigingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het advies van de stedelijk Sportraad om in Mechelen bij de
sportclubs een vitaliteitsonderzoek te organiseren.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst sport dit vitaliteitsonderzoek verder concreet uit te
werken en nadien uit te voeren.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst sport om samen met de stedelijk sportraad de
resultaten te verwerken.

Overheidsopdrachten. Goedkeuren lastvoorwaarden "Aanstellen
afkoppelingsdeskundige voor de opmaak van afkoppelingsdossiers en
Vlariokeuring in de Sint Albertuswijk te Mechelen".
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepaling van het bestek met nr. 2018OO-OD-430 inzake de opdracht “Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de opmaak van
afkoppelingsdossiers en Vlariokeuring in de Sint Albertuswijk te Mechelen”, mits aanpassing
van de leidend ambtenaar naar Veerle Costermans, directeur Integraal Stedelijk Beleid.
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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.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Talboom bvba, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs;
 Evolta Engeneers NV, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke-Waas;
 Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 te 2600 Berchem;
 Bureau Notermans, Sint-Truidersteenweg 474/B te 3840 Hoepertingen;
 Teccon BVBA, Vierselbaan 42 te 2240 Zandhoven.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 november 2018 om 10.30 uur.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 26-jarig bestaan
Boesjkammeree.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
café Boesjkammeree voor de organisatie van het 26-jarig bestaan Boesj op het vergunde
terras van woensdag 31 oktober t.e.m. 3 november 2018, 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
29/10/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Te respecteren einduren:
- Woensdag 31/10/2018 tot 24u (volgende dag een feestdag)
- Donderdag 1/11/2018 tot 23u (weekdag)
- Vrijdag 2/11/2018 tot 24u (weekend)
- Zaterdag 3/11/2018 tot 24u (weekend)
Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe. De maximumnorm van 85 dB(A)
dient gerespecteerd te worden.
Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
 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
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afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten;
Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.
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