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

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Sint-Pieter 20
november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter van
20 november 2017.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Hanswijk. Aktename
notulen kerkraad 13 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van
Hanswijk van 13 december 2017.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 23
november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 23
november 2017.

Kunstonderwijs. Betaalbaarstelling toelagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de opgesomde toelagen uit te betalen.
Artikel 2
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
Nr. raming

Budgetsleutel

Begunstigde

bedrag

2018142996

2018/6490112/70/0820/04

€ 30.000

2018140440

2018/6490112/70/0820/04

Vzw Instrumentenfonds
(didactisch materiaal ABK)
Vzw Instrumentenfonds
(didactisch materiaal
Conservatorium)

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
26 januari 2018

€ 45.000

1

2018142076

2018/6490112/70/0820/03

2018142075

2018/6490112/70/0820/03

Vzw Kon. Beiaardschool “Jef
Denyn” (didactisch
materiaal Beiaardschool)
Vzw Kon. Beiaardschool “Jef
Denyn” (werkingstoelage)

€ 10.000
€ 10.000

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering 5 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 5 februari 2018 om 19.00 uur ter
plaatse, Hanswijkstraat 48:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 8 januari 2018.
 2. Bezoek aan het atelier Arbeidszorg, Hanswijkstraat 48, in het kader van het
activeringsaanbod van leeflooncliënten bij het sociaal huis (toelichting door Mathias Vaes,
afdelingshoofd Sociale Zaken).

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 6 februari 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 6 februari 2018 om 20.00 uur ter plaatse, Zennester Hombeek (Boomkensstraat
5/Z):
 1. Goedkeuring verslag vergadering 9 januari 2018.
 2. Plaatsbezoek + rondleiding nieuw voetbalchalet van Zennester Hombeek (Toelichting
door Christophe Cools, sportdienst, en AGB SAM)

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 8 februari 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 8 februari 2018 om 20u in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 11 januari 2018.
 2. Vervolg bespreking modaliteiten tot uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 5
september 2017 (initiatiefnemer Farid Bennasser), inzake omstreden straatnamen en
openbare monumenten. (Toelichting door Christophe Busch, directeur van Kazerne Dossin)
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Overheidsopdrachten. Dienstverlener 1e lijn controle transnationale en
interregionale programma's - project Surflogh. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist, op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en
materieel nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande
punten, de 1e lijn controle van het Europees project “Smart Urban Freight Logistics Hubs”
(Surflogh) te gunnen aan RSM InterAudit bv cvba, Lozenberg 22 te 1930 Zaventem.

Toezicht Financiën. Vzw Brouwgebouw Lamot. Verwijzen begroting 2018
voor advisering naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering begroting 2018 vzw Brouwgebouw Lamot.
Artikel 2
Het college besluit de tussenkomsten betreffende de huur van het erfgoedcentrum voor 2018
uit te betalen aan vzw Brouwgebouw Lamot.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. Raming
2018141983

Budgetsleutel
2018/6100000/70/0729/03

Begunstigde
Huur erfgoedcentrum 2018

bedrag
32.250 euro

Toezicht Financiën. Vriendenkring van de Politie Mechelen en Vrijzinnig
Centrum De Schakel. Uitbetalen toelagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelage 2018 van 9.000,00 euro te betalen aan Vriendenkring van de
Politie Mechelen.
Artikel 2
Het college besluit de toelage 2018 van 31.250,00 euro te betalen aan vzw Vrijzinnig Centrum
De Schakel.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. Raming
2018142052

Budgetsleutel
2018/6490112/20/0111/01

2018142044

2018/6490112/30/0791/01

Begunstigde
Vriendenkring van de Politie
Mechelen
vzw Vrijzinnig Centrum De
Schakel.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Triatlon 15 en 16 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
SP&O Mechelen voor de organisatie van vier triatlons op 15 en 16 september 2018 waarvan de
zwem-, loop-, en fietsproef een onderdeel uitmaken, 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
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement – uiterste
indiendatum is 17/8/2018.
 Er wordt geen feestmateriaal gevraagd. Er moet wel rekening gehouden worden met de
drukke weekends en de beperkte beschikbaarheid van feestmateriaal in september. Tafels
zijn niet meer beschikbaar en nadars in beperkte mate.
Artikel 2
Het college keurt volgende parcours goed:
 Fietsparcours: start wisselzone Zennedijk tussen Eglegemweg en Mechelseweg –jaagpad
Zennedijk tot N16 Gentsesteenweg – fietpad – jaagpad Zennedijk tot Hombeek –
Mechelseweg – N109 Uilmolenweg – keerpunt aan Stuivenbergvaart/ Uilmolenweg –
Mechelseweg – Hombeeksesteenweg.
 Loopparcours: Hombeeksesteenweg – Uilmolenweg – Stuivenbergbaan – Vrijbroekpark –
Hombeeksesteenweg.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
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-

Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen op de gemeentewegen, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 13/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 18/9/2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 5
Op 15 en 16 september 2018, tijdens de drie triatlons (uitgezonderd Jeugdcup), dienen op de
kruispunten seingevers geplaatst te worden die ten minste 18 jaar oud moeten zijn.
De lijst van de namen en geboortedatum van de seingevers moet uiterlijk zeven dagen voor de
start van de wedstrijd overgemaakt worden aan de politie, dienst "openbare orde",
commissaris M. Van der Aerschot, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen.
Op volgende kruispunten dient de organisator seingevers te voorzien:
Fietsproef:
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde wisselzone - 2 seingevers
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde café
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde Eglegemvijver
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde E 19 (zijde Eglegemvijver)
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde E 19 (zijde Stuivenberg)
 Mechelseweg - Uilmolenweg - zijde richting Industriepark Zuid
 Mechelseweg - Uilmolenweg - zijde Hombeeksesteenweg
 Mechelseweg - Uilmolenweg - oversteekplaats zijde Uilmolenweg – zijde Mechelen
 Mechelseweg - Uilmolenweg - oversteekplaats zijde Uilmolenweg – zijde Hombeek
 Uilmolenweg - Stuivenbergbaan - zijde Vrijbroekpark
 Uilmolenweg - Stuivenbergbaan - zijde doodlopend gedeelte
 Uilmolenweg - keerpunt
 jaagpad Zenne tussen Hombeek en Leest - zijde Mechelen – ter hoogte van zandwegje naar
doodlopende gedeelte Stuivenbergbaan
 Zennebrug Leest - zijde Leestsesteenweg - 2 seingevers
 Zennebrug Leest - zijde Leest-dorp - 2 seingevers
 op Zennepad – 10m voor Zennebrug Heffen – seingever met gele vlag
 Zennebrug Heffen - 2 seingevers
 aankomst P&G
Loopproef:
 Stuivenbergbaan - ingang Vrijbroekpark
 Potaardestraat – uitgang Vrijbroekpark
 Hombeeksesteenweg - Potaardestraat
 alle punten in het Vrijbroekpark waar de lopers in aanraking kunnen komen met
verkeersdeelnemers
Artikel 6
De organisator dient een verzekering af te sluiten tot dekking van zijn verantwoordelijkheid
bij ongeval naar aanleiding van of gedurende de wedstrijd.
Artikel 7
De richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd. Het stadsbestuur
verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar aanleiding van
ongevallen die door de wedstrijd zouden veroorzaakt worden.
Artikel 8
De organisator dient naast de bewoners langs het parcours en de Stuivenbergbaan ook:
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de bedrijven/ handelszaken/bewoners op de Hombeeksesteenweg, tussen Eggestraat en
Mechelseweg;
 de rugbyclub op Hombekerkouter en hockeyclub aan de Egleghemvijver;
 de voetbalclubs in Potaardestraat en Stuivenbergbaan (doodlopend gedeelte)
10 dagen voorafgaandelijk aan het evenement per brief in kennis te stellen van de parkeer- en
verkeersbeperkingen tijdens de triatlons.
Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
Vooraf

opdracht

opmerking

•
Staat van de weg
langsheen het parcours
nagaan en desgevallend de
nodige herstellingen uitvoeren
opdat de activiteit veilig zou
kunnen doorgaan.
•
Aanbrengen koud
asfalt kruising van het
jaagpad met de
Leestsesteenweg te Leest en
kruising van het jaagpad en
de Mechelseweg te Hombeek
-

Verkeerssignalisatie

ter beschikking stellen
van 200 nadars

15.09.2018
tussen 9u
en 19u en
16.09.2018
tussen 09
en 18u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van parcours

vooraf

ruim op voorhand
oranjekleurige
signalisatieborden in
Hombeek en Leest plaatsen,
zodoende dat de
weggebruikers ruim op
voorhand in kennis worden
gesteld van deze
verkeersbeperkingen

Huurprijs: 435 euro.
Bij mogelijke
ondersteuning – subsidie
sportevenement - van
het stadsbestuur kan de
bovenvermelde kostprijs
wijzigen

Artikel 10
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Verkeersregeling op de
voornaamste kruispunten

15 en 16
september 2018
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Artikel 11
Het college beslist de kosten voor de huur en plaatsing van verkeersmateriaal niet aan te
rekenen.

Vastgoedbeleid. Goedkeuring tot verder gebruiken lokaal in voormalige
pastorie Hombeek door 'Het Vlijtige Liesje'.
Besluit:
Artikel 1
Het college verleent toestemming aan de Cultuur en Crea kring ‘Het Vlijtige Liesje’ om het
lokaal in de voormalige pastorie te Hombeek verder te gebruiken tot de openstelling van het
cultuurhuis (vermoedelijk juni 2018).

Jeugd. Talententickets. Goedkeuring voorbereiding Talententickets 2018 en
opvragen adressenbestand.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist Talententickets in 2018 op papier ter beschikking te stellen aan alle
Mechelse kinderen tussen 5 en 15 jaar en duidt Jeugddienst aan als coördinerende dienst.
Artikel 2
Het college neemt akte van de ontwerpbrief die wordt verstuurd naar de ouders.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Premiereglement groendak. Verlenen
van een afwijking van het reglement en uitbetaling premie aan Scouts en
Gidsen Heilig Kruis Mechelen vzw en aanpassen premiereglement ter
doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:

Artikel 1
Het college besluit om een afwijking te verlenen van het premiereglement groendaken voor de
uitbetaling aan de Scouts en Gidsen Heilig Kruis Mechelen weliswaar op voorwaarde dat de
aanvrager nog foto’s bezorgt na het plaatsen van de sedumplantjes (voorjaar 2018) en na
goedkeuring van het premiereglement door de gemeenteraad.
Artikel 2
Het college hecht principiële goedkeuring aan het aangepast premiereglement voor het
aanleggen van groendaken, mits de aanpassing van artikel 5 van het reglement in die zin dat
de aanpassingen van het premiereglement ook doorgevoerd worden voor socio-culturele
verenigingen en sportverenigingen en niet beperkt worden tot kinder- en jongerenwerking.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing van het stedelijk reglement houdende het verlenen van een premie voor het
aanleggen van groendaken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24
november 2009.
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Goedkeuring van het stedelijk reglement houdende het verlenen van een premie voor het
aanleggen van groendaken met ingang vanaf 1 maart 2018.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. IGEMO. Projectaanbod groepsaankoop
elektrische fietsen: aktename evaluatie project 2016-2017, kennisname
projectaanbod 2018 en beslissing tot deelname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de evaluatie van het projectaanbod van IGEMO: Groepsaankoop
elektrische fietsen, bakfietsen en steps 2016-2017.
Artikel 2
Het college besluit tot deelname aan dit projectaanbod van IGEMO: Groepsaankoop elektrische
fietsen 2018 onder de volgende voorwaarden:
 Er wordt zo snel mogelijk een overleg gepland met stad Mechelen om een timing vast te
leggen.
 De communicatiematerialen dienen door IGEMO opgemaakt te worden in de stijl van
Mechelen Klimaatneutraal.
 Er wordt extra aandacht geschonken aan de prijsvraag die de stuurgroep van burgers
opstelt om de lokale handelaars de kans te geven om in te tekenen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Afdeling
marketing en
communicatie

datum
Zo snel
mogelijk

opdracht

opmerking

Communicatieplan uitwerken

P&P - Mobiliteit. Schuilhuisjes. Wegname en bijplaatsen. Doorverwijzing
gebruiksovereenkomst schuilhuisje aan Telenet naar de Gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de locaties voor de plaatsing van nieuwe schuilhuisjes in
volgende van prioriteit:
 Steenweg (schuilhuisje zonder reclame)
 Kruisbaan
 Expoelstraat, richting Kapelle-op-den-bos
 Zepstraat, richting Kapelle-op-den-bos
 P&R Nekker (onder voorbehoud, enkel indien de Shopping shuttle wordt verder gezet)
 Liersesteenweg Telenet (na ondertekening overeenkomst met JCDecaux en Telenet)
 Kon. Astridlaan (5 wachthuisjes – bij heraanleg)
 G. de Stassartstraat (onder voorbehoud, enkel indien een uitstulpend voetpad kan
gerealiseerd worden)
Artikel 2
Het college gaat akkoord om de wachthuisjes die niet meer bediend worden in de GeerdegemSchonenberg, Liersesteenweg en Meidoornstraat te hergebruiken op de voorgestelde nieuwe
locaties.
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Artikel 3
Het college beslist om gedurende 1 maand een bevraging te doen aan de 2 haltes in de
Stuivenbergvaart om te informeren of de haltes nog gebruikt worden en al dan niet verwijderd
kunnen worden.
Artikel 4
Het college verwijst volgend punt naar de Gemeenteraad:
 Goedkeuren ‘Gebruiksovereenkomst in verband met grond voor schuilhuisje’ voor het
realiseren van een schuilhuisje op de terreinen van Telenet.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de eenzijdige verklaring die voorgelegd wordt aan JCDecaux als
addendum aan de overeenkomst tussen de stad Mechelen en JCDecaux om in
overeenstemming te zijn met de afspraken tussen Stad Mechelen en Telenet.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team
Mobiliteit

JCDecaux expliciet wijzen op de
controle van de liggingsplannen
van de verschillende
nutsmaatschappijen

Beheer
openbaar
domein

Nagaan of er een uitstulpende
haven kan voorzien worden in de
G. de Stassartstraat aan het
Elisabethotel

opmerking

Sociale Tewerkstelling. Verwijzing naar de gemeenteraad van het addendum
aan de overeenkomst tussen de stad en De Ploeg vzw naar aanleiding van de
fusie tussen De ploeg vzw, De Poort, De Winning Opleiding en Begeleiding,
Jobcentrum en Job-Link tot Emino vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het addendum aan de overeenkomst met De Ploeg vzw in het kader van
de fusie naar Emino vzw, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 21 februari
2017.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om de nominatieve toelage op naam van
De Ploeg vzw aan te passen als een nominatieve toelage op naam van Emino vzw in
budgetwijziging nr. 1/2018.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
26 januari 2018

9

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Gildejuweel 9 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
Mechelse Kolveniersgilde voor de organisatie van het zevende Mechels Gildejuweel op het
binnenplein van het stadhuis op 9 september 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.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Optocht mag pas starten om 14u30 om geen overlapping te hebben met andere optocht.
 Raadzaal dient op zaterdagavond via de voorhal van het stadhuis bereikbaar te zijn voor
het Groot Kapittel van het Gulden Vlies.
 De aanvragen inzake doorgang door autoluw dienen via het aanvraagformulier tijdig
aangevraagd te worden.
 Er dient voldoende gecommuniceerd te worden inzake verkeers- en parkeervrij maken van
het parcours.
 Ter beschikking stellen van de historische Reuzen is op voorwaarde dat er tijdig afspraken
kunnen gemaakt worden rond behoud en beheer, transport en dat er rekening wordt
gehouden met de beschikbaarheid van de reuzendragers. Musea & Erfgoed Mechelen zal
hier contact mee opnemen.
 Voor de rederijkerswagens dienen eveneens duidelijke afspraken gemaakt te worden over
behoud & beheer en transport.
 Vermits het parcours via Onder-den-Toren loopt, dienen tijdig de nodige afspraken
gemaakt te worden met Indigo vermits de parking Grote Markt tijdelijk niet aan- of
aangereden kan worden. De tijd dat de parking Grote Markt niet aan-of uitgereden kan
worden moet tot een strikt minimum beperkt worden.
Artikel 2
Het college keurt het parcours als volgt goed: F. De Merodestraat – Grote Markt –
Schoenmarkt – Onder den Toren – Minderbroedersgang – Melaan – Haverwerf – Van
Beethovenstraat – Guldenstraat – Ijzerenleen – Grote Markt.
Artikel 3
Het college besluit de afvaardiging van het college om de deelnemende schuttersgilden toe te
spreken op de receptie op 9 september 2018 om 11.30 uur en om de trofeeën uit te reiken om
18 uur in de Kolommenzaal later aan te duiden, bij de voorlegging van de wekelijkse lijst van
manifestaties.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
dienstverlening
en protocol

datum
8 september
2018 vanaf
14 uur
9 september
2018 van 821.30 uur

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen, openen en
sluiten van voorhal stadhuis,
Keldermanszaal en binnenkoer
stadhuis.
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Interne
dienstverlening
en protocol

9 september
2018 om
11.30 uur

Aanbieden van ontvangst en
receptie in de Kolommenzaal aan
de deelnemende schuttersgilden.

Interne
dienstverlening
en protocol

9 september
2018 van 918 uur

Openstellen van de openbare
toiletten

Interne
dienstverlening
en protocol

9 september
2018 van 1318 uur

Voorzien in een EHBO post van het
Rode Kruis

Interne
dienstverlening
en protocol

9 september
2018 om 17
uur

Klokkenwerpen coördineren en
inpassen in het programma van
het Gildenjuweel

Uitvoeringsdiensten

9 september
2018

Uitvoeringsdiensten

9 september
2018

Ter beschiking stellen en plaatsen
van materieel:
podium, mobiele tribune met
trappen, geluidsinstallatie, nadars,
lint, beklede panelen, houten
wanden, stoelen, tafels en tenten
Leveren en ophalen van de
praalwagens en Mechelse Reuzen
Amir en Noa

Musea en
Erfgoed

Zo snel
mogelijk

ruimtelijke
planning en
mobiliteit

8 en 9
september
2018

Beschikbaarheid van de
reuzendragers checken en hierover
terugkoppelen met de organisator
Afleveren doorgangsbewijzen voor
de wagens van de organistaie op 8
en 9/09/2018

H30 /
jeugddienst

9 september
2018

Ter beschikking stellen van
geluidsinstallatie

Aankondigen van het Gildenjuweel
via stadsborden en de
gebruikelijke kanalen

Marketing en
communicatie

Economie

9 september
2018

Af te spreken met
de organisator
Details worden
later aangeleverd
Deze kosten zijn
voorzien op
ramingsnummer …
Alle Mechelse
Reuzen kunnen
ingezet worden,
indien er
voldoende
reuzendragers
gevonden worden.

Materiaal dient via
het online
aanvraagformulier
aangevraagd te
worden.
De communicatie
gebeurt op basis
van invoer in de
UiTdatabank en de
inzet van kanalen
is steeds onder
voorbehoud.

De shopping shuttle extra inzetten
en hierover ruim communiceren

Artikel 5
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Begeleiden van de optocht
volgens het voorgestelde
parcours

9 september
2018 vanaf
14u30

Parkeervrij maken van de

9 september
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benodigde zones voor
wedstrijden en
demonstraties

2018

Artikel 6
Het college besluit de historische reuzen (niet Noa en Amir) enkel in 2018 in het kader van het
werven van reuzendragers ter beschikking te stellen én dit enkel als aan alle voorwaarden die
Musea & Erfgoed stelt, kan worden voldaan:
 Het beschikken over voldoende capabele reuzendragers, bijeen gezocht door de eigen
reuzendragers.
 Goedkeuring van de stuurgroep.
 Het garanderen van een veilig en gespecialiseerd transport van de reuzen.
 Het voorzien van een veilige looproute.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Jokofest 19 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Jeugdhuuis Joko voor de organisatie van Jokofest op en rond de terreinen van het jeugdhuis
van zaterdag 19 mei 2018 vanaf 14u tot zondag 20 mei 2018 om 02u, 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.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement – uiterste
indiendatum is 20/4/2018.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 19
mei 2018 vanaf 14u tot 20 mei 2018 om 02u conform goedgekeurd kader college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
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De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor het
gebouw. Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens het gebruik van de toestellen. Enkel het
benodigd aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Installaties op gas dienen minstens 4m van de gevels verwijderd te zijn.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Tervuursesteenweg,
Colomabrug en stationsbuurt mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 18 mei 2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 22 mei 2018.
 De wegwijzer mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

van 11 mei
2018 vanaf
18u tot 20
mei 2018
19u

Parkeervrij maken van het
doodlopende stuk van de
Stenenmolenstraat te
Mechelen, inclusief de
aansluitende hoeken op de
verbindingen met de
hoofdstraat (mbt de toegang
voor leveranciers met
vrachwagens) en het
kerkplein Tervuursesteenweg

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Fietsmarathon De Zonnebergen 27
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
basisschool De Zonnebergen voor de organisatie van een fietsmarathon t.v.v. Kom Op Tegen
Kanker in en rondom de school op vrijdag 27 april 2018 van 9u tot 15u, 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.
De groepen kinderen (elk uur vertrekt een nieuwe groep aan de school vanuit de Albert de
Taeyestraat) dienen aan de kop en de staart van de groep begeleid te worden door
voldoende leraars/ouders, zodat de fietsers bij mekaar kunnen gehouden worden tijdens
het fietsevent. De seingevers aan de verschillende kruispunten zullen het verkeer
ophouden wanneer de groep met kinderen in aantocht is.
Bewoners die naar hun woningen/garages wensen te rijden, zullen dit kunnen doen nadat
de seingevers hiervoor de toelating hebben gegeven. Het parcours zal, voor de duur van
het fietsevent, éénrichting gemaakt worden door het aanbrengen van gepaste
verkeerssignalisatie.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

27 april
2018 van
9u tot
12u en
van 13u
tot 15u

Verkeersvrij maken van
volgende straten:

27 april
2018 9u
tot 12u
en 13u
tot 15u

Verkeerssignalisatie
aanbrengen waardoor
wordt aangegeven dat het
parcours gedurende het
evenement
éénrichtingsverkeer wordt

Pastorijstraat,
Korenkorfstraat,
Besterveld en
Kloosterstraat

opmerking
Bord en nadar plaatse op
volgende locaties:
•
Lakenraamstraat op
hoek met Koning
Albertstraat
•
Muskensstraat op
hoek met Koning
Albertstraat
•
Kerkhofstraat op
hoek met Koning
Alberstraat
•
Pastorijstraat op
hoek met Lange
Zandstraat

Artikel 3
Het college legt de organisator op om op volgende plaatsen een seingever te voorzien:
 A.de Taeyestraat - Noordveld
 Lakenraamstraat - Pastorijstraat
 Muskenstraat - Pastorijstraat
 Kerhofstraat - Pastorijstraat - Korenkorfstraat
 Korenkorfstraat - Besterveld
 Besterveld – Kloosterstraat
 Besterveld – Rozendaal
De seingevers moeten tenminste 18 jaar oud zijn en dragen om de linkerarm een band met
horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord
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"signaalgever". Om het verkeer stil te leggen, moeten zij gebruik maken van een schijf waarop
het verkeersbord C3 op beide zijden is afgebeeld.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Voorzien van 2
wijkinspecteurs tijdens het
fietsevenement

27 april 2018

Om het fietsevent van de school te
begeleiden en te beveiligen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Posse TD 30 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Leest voor de organisatie van Posse TD op de terreinen van Chiro Leest (Kouter 1A) van
30 maart 2018 vanaf 21u tot 31 maart 2018 om 03u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De fuif met dj dient 10 erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 03.30 uur
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Aan deze verplichting werd al voldaan.
 Organisatorisch dient voorzien te worden in een vestiaire omdat bij de vorige editie werd
vastgesteld dat een aantal bezoekers hun jas in de tent verstopten, bij het verlaten van de
tent deze vergaten en dan terug de tent in moesten met de nodige problemen als gevolg.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
vrijdag 30 maart 2018 vanaf 21u tot zaterdag 31 maart 2018 om 03u conform goedgekeurd
kader college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht
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opmerking

15

Evenementenloket

Beleggen van een
coördinatievergadering

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Possefest 1 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Leest voor de organisatie van Posse Fest op de chiroterreinen, gelegen te Kouter 1A in
Leest op zondag 1 april 2018 vanaf 20u tot maandag 2 april 2018 om 03u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient 10 erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 03.30 uur.
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Aan deze verplichting werd reeds voldaan.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
zondag 1 april 2018 vanaf 20u tot maandag 2 april 2018 om 03u conform goedgekeurd kader
geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Evenementenloket

datum

opdracht

opmerking

Beleggen van een
coordinatievergadering
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Circussen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de standplaatsen in 2018, voor optredens van circussen op de grindparking,
toe te wijzen aan:
- Circus Barones, van 5/11/2018 t.e.m. 18/11/2018,
Mits aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 2
Het college neemt akte van de toelating van de burgemeester aan Circus Barones voor het
plaatsen van woonwagens en hierin te verblijven tijdens de overeengekomen periode, mits de
voorwaarden van politie en brandweer worden nageleefd.
Artikel 3
Het college besluit geen toelating te geven voor het zetten van publiciteitsborden langs de
openbare weg.
Artikel 4
Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
 Op 9, 10 en 11 november 2018 heeft motorhomeclub BAOC de toelating van het college
bekomen om 20 à 25 mobilhomes op te stellen op de grindparking. Er dienen bijgevolg de
nodige afspraken gemaakt te worden tussen beide aanvragers.
 De exacte data van opbouw, optredens en afbouw dienen bevestigd te worden.
 De opstelling van het circus dient zo dicht mogelijk tegen parking sportpark De Nekker te
gebeuren, zodat er nog parkeermogelijkheid is voor de gebruikers van de shopping Shuttle.
 Het huishoudelijk reglement op de circussen moet nageleefd worden.
 Er dient uitsluitend gewerkt met gedomesticeerde dieren.
 Voor aanvang van de manifestatie dient, op eigen kosten, een plaatsbeschrijving
opgemaakt in 3 exemplaren, dewelke dient ingediend te worden bij de stad Mechelen.
Tegelijkertijd dient een duidelijk overzicht van de vertoningen bezorgd zodat de stad
Mechelen de brandweer kan verwittigen wanneer er toezicht dient gehouden te worden.
 Uiterste indiendatum is: 1 oktober 2018.
 De voorschriften met betrekking tot het opstellen van een tent , vastgelegd door het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari 2005 dienen
nageleefd te worden.
 De brandweervoorschriften dienen stipt nageleefd te worden.
 De controle door de brandweer van de circussen zijn opgenomen in het zonaal
retributiereglement voor het leveren van prestaties van de hulpdiensten. Bij eventuele
inspectie zal er een retributie aangerekend worden.
 élke organisator van een publiek evenement is gehouden een volledig ingevuld
“aanvraagformulier evenementen” (ref. evenementenloket) in te vullen en een copy van dit
formulier te bezorgen via noodplanning@mechelen.be en dit minimum 5 weken vóór
aanvang van het evenement.
 Na ontvangst van deze copy zullen organisatoren van evenementen met meer dan 500
geschatte aanwezigen (gelijktijdig aanwezig) per kerende een verzoek tot invullen van een
P.R.I.M.A. ontvangen (Plan Risico Manifestaties – tav FOD Volksgezondheid). Dit P.R.I.M.A.
dient uiterlijk 4 weken vóór het evenement ingevuld terugbezorgd te worden, samen met
een situatieschets van de locatie incl. tijdelijke opstellingen. (noodplanning@mechelen.be)
 Vanaf 1000 geschatte deelnemers (gelijktijdig aanwezig) of op basis van het specifieke
risico kan de dienst noodplanning in overleg met de betrokken disciplines de opmaak van
een specifiek intern veiligheidplan en/of inrichting van (een) veiligheidsvergadering(en)
opleggen.
 Richtlijnen vanuit Noodplanning / FOD Volksgezondheid voortvloeiend uit de evaluatie van
de door de organisator verstrekte informatie zijn bindend. Het verzuimen desbetreffende
documenten volledig en tijdig in te dienen kunnen leiden tot negatief advies.
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Ook de voorbehouden plaatsen voor campers op de grindparking dienen steeds beschikbaar
te zijn (niet enkel afspraken voor de 20-25 parkerende mobilhomes)
Het terrein dient na gebruik uiteraard in dezelfde staat te verkeren – o.a. opgeruimd en
netjes (cfr. klachten na sommige evenementen)
Bij de concrete aanvraag graag ook aandacht naar o.m. het voorzien van fietsenstallingen,
duidelijke verwijzing naar de parkeergelegenheid,…

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiele dienst

datum

opdracht

opmerking

Belasting aanrekenen –
200,00 euro per voorstelling

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Globale vergunning WK
uitzendingen 2018. Principiële toelating.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven voor de
uitzending van de WK wedstrijden van de Rode Duivels op onderstaande locaties:
 Fan Park op de grindparking
 Scherm in de Nekkerhal
 Scherm binnen of buiten bij ’t Ile Malines
 Scherm op Cultuurplein tjidens zomerbar KUUB
 Scherm tijdens eerse Parkpop op 28/6/2018
Op volgende data en uren:
 Maandag 18/6/2018 om 17u: België – Panama
 Zaterdag 23/6/2018 om 14u: België – Tunesië
 Donderdag 28/6/2018 om 20u: Engeland – België
 Maandag 2/7/2018 om 20u
OF
 Dinsdag 3/7/2018 om 20u
 Vrijdag 6/7/2018 om 16u OF 20u
OF
 Zaterdag 7/7/2018 om 16u OF 20u
 Dinsdag 10/7/2018 om 20u
OF
 Woensdag 11/7/2018 om 20u
 Zaterdag 14/7/2018 om 16u
OF
 Zondag 15/7/2018 om 17u, 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
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
 De praktische uitwerking zal ten laatste tegen 30 maart 2018 aan het college voorgelegd
worden.
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Wat betreft de plaatsing van grote schermen op de grindparking, in de Nekkerhal en ’t Ile
Malines dient de organisator zelf te voorzien in de beveiliging van zijn evenement door
inzet van een erkende bewakingsonderneming rekening houdend met de bepalingen van de
Omzendbrief m.b.t. de veiligheid van festivals en evenementen met grote volkstoeloop in
het kader van het veiligheidsniveau 3.
Voor Cultuurplein moet met volgende rekening gehouden worden:
- op maandagen zijn er beiaardconcerten, plein is luisterplaats en het moet er stil zijn
vanaf 19.00;
- voor ABK: geen probleem in juli 2018 want school is dan gesloten. Op 18/6/2018 kan
er voor de opbouw van de eindejaarstentoonstelling af en aan gerij zijn van leerlingen
die laden en lossen. We zullen overleggen met de KUUB.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max.90 dB(A), Laeq 15 min op
onderstaande data:
 Maandag 18/6/2018 om 17u: België – Panama
 Zaterdag 23/6/2018 om 14u: België – Tunesië
 Donderdag 28/6/2018 om 20u: Engeland – België
 Maandag 2/7/2018 om 20u
OF
 Dinsdag 3/7/2018 om 20u
 Vrijdag 6/7/2018 om 16u OF 20u
OF
 Zaterdag 7/7/2018 om 16u OF 20u
 Dinsdag 10/7/2018 om 20u
OF
 Woensdag 11/7/2018 om 20u
 Zaterdag 14/7/2018 om 16u
OF
 Zondag 15/7/2018 om 17u
conform goedgekeurd kader 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.

ICT. Goedkeuring gunning migratie akten burgerlijke stand naar Databank
Akten Burgerlijke Stand (DABS).
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de migratie van de aktes burgerlijke stand naar DABS aan de firma Vanden
Broele.
Artikel 2
Het college gunt het verrijken van de aktes met rijksregister aan het Rijksregister.
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Beheer Openbaar Domein. Europese projecten: Water resilient cities.
Afvaardiging collegeleden in stuurgroep.
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt volgende collegeleden af om in de stuurgroep te zetelen: de schepenen
Bart De Nijn, Marina De Bie en Koen Anciaux.

Sociaal Beleid. Platform voor de Samenlevingsdienst. Goedkeuring
infovoormiddag 28 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de infosessie goed in samenwerking met de Samenlevingsdienst op 28
februari 2018 en vaardigt Koen Anciaux af om de infosessie te openen om 9.00 uur in de
Keldermanszaal.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Rode
Kruisplein.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Rode Kruisplein 1 te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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 keurt goed:
 Voetgangers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden (hellingen, rampen). De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient dit 2
meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
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Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden (hellingen, rampen). De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient dit 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
De volledige zone rond het oude gebouw wordt afgezet met hekken. Binnen deze hekken
wordt er een laad- en loszone voorzien. Aan de circulatie op het Rode Kruisplein wordt niet
geraakt. Aan de beide zijkanten van het gebouw wordt stilstaanverbod geplaatst.
De bereikbaarheid van T’ile Malines dient steeds gegarandeerd te worden.

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om er op toe te
zien dat de aannemer de bereikbaarheid van T'ile Malines steeds garandeert.
Artikel 5
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 6
Het college besluit de werf, Rode Kruisplein 1 te 2800 Mechelen, in de periode van 05-02-2018
tot 07-01-2019, 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 aan dienst infrastructuur.
Artikel 7
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.

Politie - verkeer interventie educatie. Praktische uitwerking fietsevenement
en -examen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de praktische uitwerking van het fietsevenement op 23 en 24
april 2018 voor het vijfde leerjaar en het fietsexamen voor het 6-de leerjaar op woensdag,
donderdag en vrijdag 25 tot en met 27 april 2018 en het fietsexamen te Willebroek op 7 tot en
met 8 mei 2018;
Artikel 2
Het college neemt kennis van de opdracht aan:
OPDRACHT
STADSMAGAZIJN
Voorzien van 17 stoelen

DATUM
UITVOERING
20/04/2018

Leveren en opstellen van
tent
Leveren van 70 stoelen en
25 tafels
Leveren van 50
nadarhekken met

uiterlijk tegen
20/04/2018
Uiterlijk tegen
20/04/2018
uiterlijk
24/04/2018
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OPMERKINGEN
worden opgehaald door technische dienst
politie
10x15 m voor basketbalveld t.h.v.
Biesieklette
aan wegje ter hoogte van tent
Op de Grote Markt
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dagslapers
Leveren van 10
nadarhekken
4 vario’s
Afbreken tent en ophalen
van het materiaal
Afleveren van 8 betonnen
gewichten voor de 2
Rommy’s

uiterlijk
20/04/2018

Op parking aan chalet (rotonde)

Na 27/04/2018
om 16:15 uur
Uiterlijk op
24/04/2018

kan ook in de loop van daaropvolgende
week
Op de Grote Markt volgens plan. Rond de
blokken moeten nadars geplaatst worden
met dagslapers.

Artikel 3
Het college geeft toelating om het fietsparcours op de openbare weg met pijlen te signaleren
en preventieborden (gevaarsbord + ‘opgepast fietsexamen’) aan te brengen aan knelpunten.
Artikel 4
Het college geeft de opdracht aan de uitvoeringsdiensten om het spandoek “fietsevenement”
aan te passen met vermelding van de correcte data.
Artikel 5
Het college geeft de opdracht aan de dienst verkeerssignalisatie om parkeerverbod uit te
zetten uiterlijk op 19/04/2018 met de vermelding: “van 23 tot en met 24 april van 06:00 tot
17 uur” en dit op al de parkeerplaatsen in het Vrijbroekpark ter hoogte van de rotonde rechts
van de ingang. (Parking chalet)
Artikel 6
Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de politie om het project
verder uit te werken, het nodige personeel te voorzien voor de voorbereiding en op het
evenement zelf.
Artikel 7
Het college verleent toelating om de onkosten voor dit project te financieren met de voorziene
middelen van het verkeersveiligheidsfonds 2018.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten vergadering
dd. 7 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis van woensdag
7 februari 2018 om 20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 10 januari 2018.
 2. Bezoek met toelichting aan administratief gebouw De Zeeridder: het Nieuwe Werken in
de praktijk. (toelichting door Veronique De Smedt, Gebouwen en Mia Spaey, Personeel)

IGEMO. Aansluiting fietsverbinding Tangent met Dijlepad. Beslissing tot 100
procent financiering.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om
niet meer deel te nemen aan het deelproject: aansluiting Fietspad Tangent en Dijlepad.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de beslissing van de Provincie Antwerpen om geen subsidies te
geven voor volgend deelproject: aansluiting Fietspad Tangent en Dijlepad.
Artikel 3
Het college voorziet in de 100% financiering van het deelproject aansluiting Tangent en
Dijlepad, maar beschouwt dit als een voorfinanciering zodat de werken niet worden vertraagd
en zal verder in discussie gaan met AWV hieromtrent.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Zennebeemden Feest 2 februari
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Zennebeemden de toelating wordt verleend om Zennebeemden feest te organiseren op
vrijdag 2 februari 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.
 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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Nicolaas De Muyer 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.
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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

datum

opdracht

Team Verkeerssignalisatie

2/2/2018
van
16u30
tot
3/2/2018
00u30

Verkeersvrij maken
van
Zennebeemden.

Wijkonderhoudsteam

2/2/2018

Ter beschikking
stellen van 2
vuilnisbakken

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 het straatfeest in de Zennebeemden, dat doorgaat op 2 februari 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Zennebeemden, dat doorgaat op 2 februari
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 februari 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: ZENNEBEEMDEN
Het verkeer is verboden vanaf het huisnummer 35, voor alle bestuurders in beide richtingen,
op 2 februari 2018 tussen 17u00 en 2400. 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.

Strategie en Ontwikkeling. Subsidie toegekend vanuit het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 'outreachend werken naar gezinnen met
een (zeer) lage werkintensiteit' voor het project Huis aan Huis van het
Sociaal Huis Mechelen i.s.m. Samenlevingsopbouw.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het feit dat, aansluitend op het collegebesluit van 8/9/2017, het
subsidiedossier voor het project ‘huis aan huis Mechelen’ in het kader van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) transnationaliteit II niet het vereiste transnationaal partnerschap opleverde en
dus niet resulteerde in een finale subsidieaanvraag bij ESF.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de indiening van subsidieaanvraag voor het project ‘huis aan
huis Mechelen’ door het Sociaal Huis Mechelen dd. 22/10/2017 i.k.v. de oproep 'outreachend
werken naar gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit' 2017 gelanceerd vanuit het
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de goedkeuring van de aanvraag dd.
5/12/2017.
Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie vzw voor de uitvoering van het project 'outreachend werken naar
gezinnen met een (zeer) lage werkintensiteit' en aanwending van de subsidie van 60.000 euro
voor de kosten die Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw hiertoe begroot voor een
totaal bedrag van 60.435,75 euro (omvattende: diensten en diverse goederen t.b.v. 8.625
euro en bezoldigingen t.b.v. 51.810 euro). Aangezien Sociaal Huis de promotor is en de
subsidie zal ontvangen, subsidiedossier voor te leggen aan Vast Bureau dd. 5/2/2018 van het
Sociaal Huis.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst de nodige budgetten in te schrijven
rekening houdend met de toegekende subsidie van 60.000 euro en de overeenkomstige
doorstorting van de ontvangen subsidie aan Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw
voor de uitvoering van het project. Aangezien Sociaal Huis de promotor is en de subsidie zal
ontvangen, subsidiedossier voor te leggen aan Vast Bureau dd. 5/2/2018 van het Sociaal Huis.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de directie Samenleving tot uitrol van het project Huis aan Huis
Mechelen binnen een tweede testgebied nl. wijk Arsenaal, aangestuurd door de afdeling
Sociaal Beleid en tot projectmonitoring door de stuurgroep Huis aan Huis Mechelen waarin de
groep Mechelen, Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw en VDAB vertegenwoordigd
zijn.
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