STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 27 januari 2017

Administratie Stedelijke Infrastructuur. 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:
 Leuvensesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt-)herstelling (kabelvervanging<2m)
2. Niet-monoliete bestrating - T ICS 17020
 Kruisbaan:
Graafwerken (beperkte montage)
1. Kabel – 1. (Punt) herstelling (kabelvervanging<2m) – 2. Niet-monoliete bestrating
T ICS 17019
 Kabouterstraat:
Graaf-en/of montagewerken: 1.Paddestoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (inclusief alle netwerkelementen + montage) – 2. Niet-monoliete
bestrating - T ICS 17021
 Terwenblok:
Graaf-en/of montagewerken: 1.Paddestoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (inclusief alle netwerkelementen + montage) – 2. Niet-monoliete
bestrating - T ICS 17016
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet N.V Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen
voor de uitvoering van volgende werken:
 Liersesteenweg:
Vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect – T 17015
 Oude Antwerpsebaan:
Vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect – T 17017
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Luysenberchstraat:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 17018

Politie - verkeer interventie educatie. Huur "Mobibus" voor het project
verkeers- en mobiliteitseducatie en vraag om de "Mobibus" te mogen
parkeren op het verhoogd gedeelte van Veemarkt van 13 tot en met 24
februari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het project ‘Mobibus’ en geeft toelating om de Mobibus op het
verhoogd gedeelte van de Veemarkt te parkeren van 13 tot en met 24 februari 2017.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de onkosten voor dit project, zijnde 1.000 euro, te financieren
met de voorziene middelen van het verkeersveiligheidsfonds 2017.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om de bus van stroom te voorzien.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de Preventiedienst om een Gemeenschapswacht in te zetten
voor toezicht op de Mobibus om het ogenblik dat de klassen aanwezig zijn.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering dd. 6 februari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 6 februari 2017 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Huurbegeleiding & voorkoming van uithuiszettingen (Toelichting Chantal Cailloux,
hoofdmaatschappelijk assistent team huurbegeleiding).

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 8 februari 2017.
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
8 februari 2017 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Toelichting strategische projecten en voornaamste realisaties organisatiedoelstellingen
(Toelichting Erik Laga, stadssecretaris – J. Bal, Secretaris Sociaal Huis en M. Colle, adviseur
organisatie).

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur, toerisme en kunstonderwijs.
Vaststelling agendapunten vergadering dd. 9 februari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 9 februari 2017 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Traject Departement Vrije Tijd met vervlechtingstraject bibliotheek – cultuurcentrum
(Toelichting presentatie Heidi De Nijn, departementshoofd).

Bevolking. Snellere aanlevering uittreksels strafregister aan Sociaal Huis en
personeelsdienst.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de nieuwe snellere aanlevering van de uittreksels van het
strafregister voor de kandidaat leerwerknemers en de kandidaten voor de openstaande
vacatures voor de stad Mechelen / Sociaal Huis.
Artikel 2
Het college beslist om geen retributie (5 euro per aanvraag) te heffen voor het afleveren van
de informatie met betrekking tot het resultaat van het onderzoek aan de sociale dienst en
personeelsdienst door de dienst bevolking – cluster strafregister.
Artikel 3
Het college neemt er akte van dat de communicatie zal gebeuren door Marc Hendrickx,
schepen.

Onderwijsondersteuning. Thomas More Mechelen. Goedkeuring ontvangst,
receptie en gebruik Keldermanszaal voor het project 'Beelden van
Klasse' op vrijdag 28 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de organisatie van een receptie in het kader van het project
Beelden voor Klassen op vrijdag 28 april 2017 in de Keldermanszaal.
Artikel 2
Het college vaardigt de heer Marc Hendrickx, schepen, af als vertegenwoordiger van het
stadsbestuur.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Interne
dienstverlening en
Protocol

28/4/2017

Organisatie onthaal en
receptie voor ca. 100
personen

Uitvoeringsdiensten

Ten laatste
28/4/17 in
de
voormiddag.

Plaatsen van 15 panelen

Van Thomas More wordt
verwacht dat zij, zoals
vorig jaar, studenten
voorzien die de
bediening in de zaal
verzorgen.
Thomas More is
aanwezig vanaf 12u30
om met de
voorbereidingen te
starten.

Onderwijsondersteuning. Toelagen 2017. Betaalbaarstelling toelage
zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse
opvang.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelagen aan De Ranken vzw en GO!SGR5 in het kader van het
zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang (intern
leerlingenvervoer) betaalbaar te stellen voor 2017.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten in het kader van
het zwembadvervoer en vervoer in het kader van de voor- en naschoolse opvang (intern
leerlingenvervoer) als volgt te regelen:
Budgetsleutel
2017/6490111/30/0880/01
2017/6490111/30/0880/01

2017/6490111/30/0880/01
2017/6490111/30/0880/01
2017/6490111/30/0880/01
2017/6490111/30/0880/01

Ramingsbedrag
omschrijving
nummer
2017140692 € 12.343,96 Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 1 januari-maart 2016
2017140692 € 12.506,07 Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 1 januari-maart 2016
2017140692 € 12.319,10 Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 2 april-juni 2016
2017140692 € 12.480,90 Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 2 april-juni 2016
2017140692 € 12.343,96 Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 3 september-december 2016
2017140692 € 12.506,07 Toelage intern
leerlingenvervoer schijf 3 september-december 2016

leverancier
De Ranken vzw
GO!SGR5

De Ranken vzw
GO!SGR5
De Ranken vzw
GO!SGR5

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring medewerking en ontvangst
delegatie uit Noordrijn-Westfalen in het kader van “NRW Visitors
Program light: game-changers in het integratiebeleid” op woensdag 1
maart 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de medewerking en ontvangst goed van de delegatie uit Noordrijn-Westfalen
in het kader van het “NRW Visitors Program light: game-changers in het integratiebeleid” op
woensdag 1 maart 2017 in de kazerne Dossin.
Artikel 2
Het college duidt burgemeester Somers aan om, op vraag van het Agentschap Binnenlands
Bestuur (ABB), een toelichting te geven over het integratiemodel van de stad Mechelen op 1
maart 2017 om 10u in kazerne Dossin.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie. Uitbetaling
investeringstoelage.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 14.808,99 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Lieve-Vrouw.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
2016002671
2016/6640060/30/0790/01 Kerkfabriek Lieve14.808,99 euro
Vrouw

Toezicht Financiën. Besturen van de eredienst. Uitbetaling 1ste deel
exploitatietoelagen 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit 70 % van de tussenkomst exploitatie 2017 uit te betalen aan de
verschillende besturen van de eredienst.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. Raming

Budgetsleutel

Begunstigde

bedrag

2017142336
2017142334

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

Protestantse kerk Mechelen-Noord
Kerkfabriek Emmaüs

11.305,00
9.121,00

2017142325
2017142327

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

O.L.V. van Hanswijk
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan

14.157,50
25.224,50

2017142326
2017142324

6490160/30/0790/01
6490160/30/0790/01

Kerkfabriek
Kerkfabriek
Evangelist
Kerkfabriek
Kerkfabriek

Catharina
Lieve-Vrouw

72.128,00
63.140,00

Toezicht Financiën. Vriendenkring van de Politie Mechelen. Uitbetalen
toelage 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelage 2017 van 9000 euro te betalen aan Vriendenkring van de Politie
Mechelen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. Raming
2017142052

Budgetsleutel
2017/6490112/20/0111/01

Begunstigde
Vriendenkring van de Politie
Mechelen

bedrag
9000 euro

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. 10 km van Mechelen 15 april 2017.
Toelating en aanduiding afgevaardigde op prijsuitreiking.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Regionale Atletiekvereniging Mechelen voor de organisatie van 10km van Mechelen op 15 april
2017 van 13u tot 18u in Sportpark De Nekker, 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
Artikel 2
Het college keurt het voorgestelde parcours van 10km goed.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Spuibeekstraat,
Nekkerspoel-Borcht, Muizenhoekstr, Bonheidensteenweg,Terdonklaan, Brugstraat, Hanswijk de
Bercht, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 13 april 2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 17 april 2017.
 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

15 april
2017

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
 60 stoelen
 100 nadars
 20 tafels 1m30
 3 masten en vlaggen
(Belgisch, Vlaams en
Mechelen).

Huurprijs: 223,75
euro

Verkeerssignalisatie

15 april
2017 van
15u tot
16u30

Parkeer- en verkeersvrij maken
van Spuibeekstraat,
Nekkerspoel-Borcht,
Muizenhoekstraat,
Bonheidensteenweg,Terdonklaan,
Brugstraat, Hanswijk de Bercht

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

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

6

motorbegeleiding

15 april 2017

2 motorrijders

Artikel 6
Signaalgevers dienen geplaatst te worden op volgende kruispunten:
 Spuibeekstraat - uitgang sportpark De Nekker;
 Spuibeekstraat - Nekkerspoel-Borcht;
 Dijlepad ter hoogte van waterstuw;
 Dijlepad - Muizenhoekstraat ter hoogte van café Brughuis;
 Muizenhoekstraat - Muizenhoekstraat ter hoogte van Kapel van O.-L.-Vrouwe van de
Muizenhoek;
 Muizenhoekstraat - Bonheidensteenweg;
 Bonheidensteenweg - Ter Doncklaan;
 Ter Doncklaan - Jan van Musenelaan (één seingever zijde Bonheidensteenweg en één
seingever zijde Rijmenamsesteenweg)
 Rijmenamsesteenweg - Ter Doncklaan;
 Rijmenamsesteenweg - Muizenhoekstraat;
 Brugstraat - Dijlepad;
 Dijlepad -Dijleberg;
 Dijlepad - Hanswijk De Bercht;
 Dijlepad ter hoogte van sluis.
De lijst van de namen, geboortedatum en adres van de signaalgevers moet uiterlijk acht dagen
voor de start van de loopwedstrijd overgemaakt worden aan de politie, dienst "openbare orde",
Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen.
De signaalgevers moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Zij dragen om de linkerarm een band,
met horizontaal de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord
"signaalgever". Om het verkeer stil te leggen moeten signaalgevers gebruik maken van een
schijf waarop het verkeersbord C 3 op beide zijden is afgebeeld, deze moet van reflecterende
producten gemaakt zijn. De schijf moet een middellijn hebben van ten minste 0,15 meter.
De inrichters worden er op gewezen dat het ontbreken van de signaalgevers op een voorzien
kruispunt, het verbod tot starten van de wedstrijd met zich meebrengt. Indien er niet
voldoende signaalgevers aanwezig zijn binnen het half uur, voorafgaand op het voorziene
tijdstip van het vertrek, wordt de wedstrijd ambtshalve afgelast.
Artikel 7
Eventueel begeleidende voertuigen dienen eveneens het Koninklijk Besluit van 01.12.1975,
toepasselijk op hun categorie, na te leven.
Artikel 8
De deelnemers moeten het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, naleven en moeten
langs het parcours rechts in de gevolgde richting lopen en moeten in ieder geval de bestaande
voetpaden en/of bermen volgen. Er dient steeds een vrije doorgang voor het uit de
tegenovergestelde richting komende verkeer gevrijwaard blijven.
Artikel 9
De organisatoren dienen de toelating te vragen aan NV Waterwegen en Zeekanaal voor wat
betreft het gebruik van de jaagpaden langs de Dijle.
Artikel 10
Het college duidt de heer Walter Schroons, schepen, aan als afgevaardigde van de stad
Mechelen voor de prijsuitreiking op 15 april 2017 om 16.30u in het Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum (PSRC) De Nekker.

Monumentenzorg. Sint-Alexius- en Catharinakerk, exterieurrestauratie.
Goedkeuring vernieuwen van de leibedekking.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stemt in met de volledige vervanging van de dakbedekking van het schip en de
zijbeuken van de Begijnhofkerk voor een geraamde meerkost van 315.000 euro, incl. BTW.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
deelname aan Less CO2 voor het academiejaar 2017 - 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om in te stappen in het project ‘less CO2’ voor het academiejaar 2017-2018
met als thema warmtenetten.

Natuur- en Groenontwikkeling. Caputsteenpark. Goedkeuring aanpassingen
parkinfrastructuur.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de voorgestelde aanpassings- en herstellingswerken park
Caputsteen en het terug te vorderen bedrag van de projectontwikkelaar van een aanpalend
woonproject, voor het plaatsen van een tijdelijke draadafsluiting.
Artikel 2
Het college beslist om volgende aanpassings- en herstellingswerken uit te voeren en toe te
wijzen aan de firma Herstens Wegenwerken NV uit Burcht, als meerwerk bij de aanleg- en
onderhoudswerken park Caputsteen, voor een bedrag van 21.813,88 EUR (18.028 EUR plus
btw 21% (= 3.785,88 EUR)):
 De fietsbeugels bij de inkom F. Halsvest te verwijderen en te vervangen door twee vaste
verkeerspaaltjes.
 Een bijkomende verkeersspiegel te plaatsen.
 Een drinkfontein, type Join the pipe te plaatsen (drinkfontein wordt aangeleverd door de
stad).
 Een vast verkeerspaaltje te plaatsen in het plantvak met bodembedekkers, ter hoogte van
de inkom Caputsteenstraat.
 Een hekwerk, type ballenvanger te plaatsen (nadat de stedenbouwkundige vergunning is
verleend).
 Een bijkomende zitbank te plaatsen in de hondenweide.
 de 2 beschadigde verkeerspaaltjes te vervangen en bijkomend 1 vast en 2 bijkomende
verwijderbare verkeerspaaltjes te leveren als reserve.
 de herstelde fietsherstelzuil te plaatsen in park Caputsteen.
Artikel 3
Het college beslist om een watertappunt, Type Bayard te plaatsen en de plaatsing van het
watertappunt toe te wijzen aan Pidpa voor een bedrag van 6.197,21 EUR (5.846,42 EUR plus
btw 6% (= 350,79 EUR)).
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Natuur- en
groenontwikkeling
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datum

opdracht

opmerking

Aanpassings- en
herstellingswerken
8

coördineren
Natuur- en
groenontwikkeling

Stedenbouwkundige aanvraag
ballenvanger opmaken

Dienst Financiën

Opmaak factuur voor BVBA
C&P, Steenhoevestraat 7 te
2800 Mechelen, met
ondernemingsnummer BE
0884 732 842.
Factuur bedrag: 1.765,5 EUR
plus btw 21% (= 370,76 EUR)
Omschrijving: aandeel in de
kosten voor het plaatsen van
een tijdelijke afsluiting op de
grens park Caputsteen en de
projectzone.
Bedrag van 1.765,5 EUR plus
btw 21% (= 370,76 EUR), na
ontvangst, op budget tuinen
en parken overzetten
Ramingnummer 2017146164.
Budgetsleutelsleutel
2017/2220007/50/0340/01

Uitvoeringsdiensten

Onderhoudscontract
drinkfontein afsluiten

Artikel 5
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om de werking
van de camera's en de beelden te controleren bij klachten in samenspraak met de
preventiedienst.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de dienst Natuur- en Groenontwikkeling om aan de leveranciers
garanties te vragen i.k.v. duurzame bescherming tegen vandalisme van de geplaatste
installaties.

P&P - Mobiliteit. Werkgroep verkeersveiligheid. Aktename verslag 5 januari
2017 en goedkeuren opvolging en acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de werkgroep verkeersveiligheid van 05 januari
2017.
Artikel 2
Het college beslist om de installatie van paaltjes voor en na de parkeerstroken en tussen het
fietspad goed te keuren in de Lambertuslaan en Hanswijk de Bercht.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Mobiliteit

Opvolgen uitvoering Lambertuslaan / Hanswijk de
Bercht.

Mobiliteit

Voorleggen voorstel uitrol lage-emissiezone.
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opmerking

9

Team onderhoud
openbaar domein

Plaatsen paaltjes in de Lambertuslaan en Hanswijk de
Bercht.

Marketing en
communicatie

Versturen bewonersbrieven Guldendal en
Lambertuslaan / Hanswijk de Bercht.

Openbaar domein

Uitwerken voorstel raamcontracten studies en
uitvoeringen.

Openbaar domein

Opstellen bestekken en aanstellen studiebureaus en
aannemers voor volgende werken: Duivenstraat,
Abeelstraat, Leestsesteenweg, Rijmenamsesteenweg
en Boerenkrijgstraat.

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

Opdracht

Politie

Minstens 1x per jaar een overzicht van de ongevallen
voorleggen op de werkgroep verkeersveiligheid indien
technisch haalbaar.

Politie

Snelheidsmetingen in volgende straten: Frans
Halsvest, Holmlei, Adegemstraat en Kleine
Nieuwedijkstraat.

Politie

Analyse van de telgegevens over zwaar verkeer op de
N16.

opmerking

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Goedkeuring nieuwe cambio standplaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de uitbreidingen voor de cambio-haltes Brusselpoort &
Nekkerspoel en geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit hiervoor de nodige afspraken te maken
met Cambio en het team Verkeerssignalisatie.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de voorstellen voor mogelijke nieuwe cambio-haltes in het
centrum:
 Hanswijkstraat (t.h.v. huisnummer 44),
 Van Kerckhovenstraat (nabij station),
 Gebroeders Verhaegenstraat (t.h.v. huisnummer 12),
 Berthoudersplein,
 Raghenoplein (intramuros).
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten aan de dienst Mobiliteit:
 De mogelijke nieuwe locaties verder opnemen in de bevraging van de Cambio-gebruikers.
 De resultaten van de bevraging én de bijhorende verdere uitbreidingen voorleggen aan het
college.

Wijk- en Dorpszaken. Sociale cohesie: goedkeuring infostand Sociaal Huis in
het Huis van de Mechelaar 4 - 12 maart 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de infostand van het Sociaal Centrum goed aan het onthaal van het Huis van
de Mechelaar van 4 t.e.m. 12 maart 2017.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Tweestraten rommelmarkt 25 juni
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Eric
Gevaert voor de organisatie van Tweestratenrommelmarkt op de parking Aldi
(Leuvensesteewneg 100) op 25 juni 2017 van 10u tot 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
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
 de organisator dient voorafgaandelijk toelating van Aldi te bekomen voor het gebruik van
de parking.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

Zondag 25
juni 2017
van 07u
tot 19u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van parking Aldi –
Leuvensesteenweg 100

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
De nadars met
doorrijverbod dienen
door de aanvragers zelf
geplaatst te worden bij
aanvang van de
rommelmarkt en nadien
ook door hen verwijderd
te worden

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Circussen 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de standplaatsen in 2017, voor optredens van circussen op parking 2 van
de Nekkerhal, toe te wijzen aan:
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 Circus Vegas: van 26 februari 2017 tot 12 maart 2017.
 Circus Universal: van 16 november 2017 tot 27 november 2017,
mits aan alle opgelegde voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 2
Het college neemt akte van de toelating van de burgemeester aan Circus Vegas voor het
plaatsen van woonwagens en hierin te verblijven tijdens de overeengekomen periode, mits de
voorwaarden van politie en brandweer worden nageleefd.
Een vergunning voor het rondrijden met een promowagen dient afzonderlijk aangevraagd te
worden via webformulier inname openbaar domein voor publiciteit en zal dan later door de
dienst Economie behandeld worden.
Artikel 3
Het college neemt akte van de toelating van de burgemeester aan Circus Universal voor het
plaatsen van woonwagens en hierin te verblijven tijdens de overeengekomen periode, mits de
voorwaarden van politie en brandweer worden nageleefd.
Artikel 4
Het college besluit geen toelating te geven voor het zetten van publiciteitsborden langs de
openbare weg.
Artikel 5
Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
 De exacte data van opbouw, optredens en afbouw dienen bevestigd te worden.
 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.
 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 veiligheidsplan 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.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiële dienst
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mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Maneblusser Classic dinsdag 15
augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
MAK Historic Car Club voor de organisatie van de 14de editie Maneblusser Classic Tour op de
Grote Markt en Schoenmarkt (exclusief parkeerplaatsen Postgebouw) op dinsdag 15 augustus
2017 van 9u tot 21u (opbouw vanaf 06u), 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.
 De nodige afspraken in het kader van het autoluw gebied en vergunningen dienen te
worden gemaakt.
 De deelnemers dienen zich individueel te houden aan het K.B. van 01.12.1975 , houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg.
 Bij de opstelling van de wagens en de boog mogen geen brandwegen worden ingenomen
tegenaan de terrassen. De wagens dienen zodanig opgesteld te worden dat er steeds een
vrije doorgang van minstens 4 meter gevrijwaard wordt voor de grotere voertuigen van de
brandweer.
 De Grote Markt is autoluw tussen 11u00 en 18u00 vanuit de rijrichtingen Frederik de
Merodestraat, Onder-den-Toren - Steenweg, Bruul en vanuit de richting Befferstraat.
 De organisator dient rekening te houden met de terrassen van de horeca.
 Met betrekking tot de opstelling van voertuigen op de Schoenmarkt (voor het
‘Klakkenhuizeke’) dient de aanvrager op voorhand afspraken te maken met de uitbater van
‘Bar Klak’ en mag, in voorkomend geval, het terras niet geplaatst worden (zoals beslist
door het college in vergadering van 2 december 2016 - punt 34).
Artikel 2
Het college geeft geen toelating voor het parkeervrij maken van parkeerplaatsen voor het
postgebouw. De organisator dient de deelnemers te herschikken en/of te beperken zodat alle
deelnemers op de Grote Markt en Schoenmarkt (exclusief parkeerplaatsen Postgebouw)
opgesteld kunnen worden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Toerisme

Voor
15/08/2017

Verspreiden flyers via
infokantoor.

De organisator dient zelf
het evenement in de
UiTdatabank te plaatsen.

Sport

Voor
15/08/2017
Voor
15/08/2017

Ter beschikking stellen van
een trofee.
Ter beschikking stellen van
een boek ‘Mechelen’ als prijs
van de stad.

Interne
dienstverlening
en protocol
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Jeugd

15/08/2017

Verkeerssignalisatie 15/8/2017

15/08/2017

Uitvoeringsdiensten

15/08/2017

Leveren geluidsinstallatie
met micro + statief voor
prijsuitreiking in voorhal.
Afdekken verkeersborden op
Steenweg om 6u – mogen
terug zichtbaar gemaakt
worden om 21u
Wegnemen en terugplaatsen
van enkele afsluitpaaltjes op
de Grote Markt.
Leveren 40 nadarbarelen.

Feestmateriaal wordt niet
aangerekend: artikel 6
van het
kaderretributiereglement
feestmateriaal en
evenementen van 27
januari 2015.

Zorgen voor een aansluiting
elektriciteit voor het gebruik
van een geluidsinstallatie op
de Grote Markt.

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om, in samenspraak met de dienst Interne
dienstverlening en Protocol, de aanduiding van een afgevaardigde van de stad Mechelen voor
de prijsuitreiking op dinsdag 15 augustus 2017 om 18u in de voorhal van het stadhuis later
opnieuw voor te leggen aan het college.
Artikel 5
Het college verleent toelating voor de bezetting van de openbare weg in het kader van de
organisatie van de “Maneblusser Classic” op 15 augustus 2017 met vertrek en aankomst op de
Grote Markt met een uitrijroute via Ijzerenleen, Onze Lieve Vrouwestraat en Hanswijkstraat.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

De ANPR-camera's op Steenweg dienen tijdens de
doortocht uitgeschakeld te worden

15 augustus 2017

opmerking

Artikel 7
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan de organisatie van de Maneblusser
Classic Tour door hen de voorhal van het stadhuis en de Keldermanszaal gratis ter beschikking
te stellen op dinsdag 15 augustus 2017 (voorhal van 8u tot 11u en van 18u tot 19u en de
Keldermanszaal van 8u tot 11u).
Het huishoudelijk reglement op het gebruik van zalen in het stadhuis (gemeenteraad 29
september 2009) is van toepassing (o.a. wat betreft waarborg, verzekering,
gebruiksovereenkomst, …). Praktische afspraken worden gemaakt met de huisbewaarder.
Artikel 8
Het college geeft toelating om op 15 augustus 2017 op de Grote Markt gebruik te maken van
een geluidsinstallatie voor het afroepen van veiligheidsmededelingen en aankondiging van de
wagens.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Carnavalstoet 2017. Praktische
afspraken.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechels Karnavalcomité voor de organisatie van de Carnavalstoet op de 19 maart 2017 vanaf
14u11, 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 ivm verkeersmaatregelen. 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.
 Er mag geen confetti gebruikt worden op de binnenkoer van het stadhuis en in de
Keldermanszaal t.g.v. de receptie na de stoet.
 Aangezien het event samen valt met andere events in de binnenstad, had brandweer graag
een gedetailleerd plan met uurregeling en parcours ontvangen zodat de bereikbaarheid van
de binnenstad ten allen tijde gegarandeerd blijft
Artikel 2
Het college vaardigt Bart Somers, burgemeester, en Björn Siffer, schepen, af voor de receptie
na de carnavalstoet op 19 maart 2017 in de Keldermanszaal omstreeks 16u15.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

19 maart
2017 vanaf
11u

plaatsen van grote tribune
(met stoelen en
elektriciteitsaansluiting) en
een afgebakende ruimte voor
mindervaliden voorzien en
nadarafsluitingen op
Veemarkt, vijf vlaggen ter
beschikking stellen

Huurprijs:

Verkeerssignalisatie

19 maart
2017

Plaatsen nodige
verkeerssignalisatie langs het
parcours en parkeervrij
maken tijdens de stoet:

De genodigden dienen
een parkeerkaart
duidelijk achter de
voorruit aan te brengen.

Opstelling: Lange Heergracht,
Zwartzustersberg en
Blokstraat
Parcours: Fr. De
Merodestraat, Grote Markt
(kant post), Schoenmarkt,
Ijzerenleen, Guldenstraat,
Korenmarkt, OL Vrouwstraat,
Vijfhoek, Bruul, Grote Markt
(kant stadhuis), Befferstraat,
Veemarkt
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Cultuurcentrum

Tussenkomst verlenen voor
drie muziekdiensten

Marketing &
communicatie

Bekend maken van
Carnavalweekend via de
gebruikelijke kanalen,
inclusief verlichte
aankondigingsborden aan
invalswegen

UiT in Mechelen

Bekend maken van
Carnavalweekend via de
gebruikelijke kanalen nadat
de organisator de activiteit
zelf invoerde in de
UiTdatabank

Interne dienstverlening en
protocol

19 maart
2017 om
ca 16 uur

Receptie Keldermanszaal

Interne dienstverlening en
protocol –
huisbewaarder

19 maart
2017

Toiletten stadhuis openzetten
van 13 – 17u

Aankoop 50 aandenkens en 2
bekers

Contactpersoon MKK
dhr. Jean Aerts - tel 015
64 51 34 –
mkk@outlook.com
Onder voorbehoud van
beschikbaarheid

Contactpersoon MKK
dhr. Jean Aerts - tel 015
64 51 34 –
mkk@outlook.com
De toiletten zullen één
uur langer
opengehouden worden
dan het normale uur op
zondag (dus tot 17u).

Leverancier nog niet
gekend.

Artikel 4
Het college neemt kennis van de toelating van de burgemeester voor de organisatie van de
carnavalstoet op 19 maart 2017 zoals volgt: Vorming van de stoet in de Lange Heergracht,
Zwartzustersberg en Blokstraat vanaf 11 uur; vertrek van de stoet om 14.11 uur; parcours Fr.
De Merodestraat, Grote Markt (kant post), Schoenmarkt, Ijzerenleen, Guldenstraat,
Korenmarkt, OL Vrouwstraat, Vijfhoek, Bruul, Grote Markt (kant stadhuis), Befferstraat,
Veemarkt; aldaar ontbinding van de stoet.
Artikel 5
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Toezicht en begeleiden van de stoet

19 maart 2017

De ANPR-camera's op Steenweg – Ijzerenleen en
Vijfhoek dienen tijdens de doortocht uitgeschakeld te
worden

19 maart 2017

opmerking

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de carnavalstoet die doorgaat op 19 maart 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de carnavalstoet, die doorgaat op 19 maart 2017, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 19 maart 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2.1: L. Heergracht, Zwartzustersberg:
Het parkeren is verboden op 19 maart 2017 tussen 9.00 en 17.00 uur aan beide zijden van de
rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met
Collegebeslissingen website
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de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd,
die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 2.2: O.-L.-Vrouwestraat, Ijzerenleen, Veemarkt, F. De Merodestraat tussen Lange
Heergracht en Grote Markt:
Het parkeren is verboden op 19 maart 2017 tussen 10.00 en 17.00 uur aan beide zijden van
de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 2.3: L. Heergracht, Zwartzustersberg en Blokstraat:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 19 maart 2017 tussen
op- en afbouw van de carnavalstoet. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden C3.
Artikel 2.4: F. De Merodestraat tussen Lange Heergracht en Grote Markt, Grote Markt,
Steenweg, Ijzerenleen, Guldenstraat, Korenmarkt tussen Spiegelstraat en Guldenstraat, O.L.
Vrouwestraat, Vijfhoek, Bruul, Befferstraat en Veemarkt:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 19 maart 2017 tussen
begin en einde manifestatie. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden C3.
Artikel 2.5: Biest, G. Verhaegenstraat, Graaf Van Egmontstraat tussen Oude Brusselsestraat
en Vijfhoek, F. De Merodestraat tussen Zwartzustersvest en Lange Heergracht:
Het verkeer is, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle bestuurders in
beide richtingen op 19 maart 2017 tussen begin en einde manifestatie. Deze maatregel wordt
ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk
verkeer”.
Artikel 2.6: Van Hoeystraat, Ravenbergstraat
Het verkeer is, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle bestuurders in
beide richtingen alsook wordt tweerichtingsverkeer ingesteld op 19 maart 2017 tussen begin
en einde manifestatie. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3
met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en afdekken van de verkeersborden C1 en
F19 en plaatsen van fig. A39.
Artikel 2.7: Keizerstraat
Het verkeer is, met uitzondering van plaatselijk verkeer en verkeer richting parking, verboden
voor alle bestuurders in beide richtingen op 19 maart 2017 tussen begin en einde
manifestatie. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer en parking”:
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.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om de leden van het college per mail te
laten weten of hier reglementering is inzake geluidsnormen ter bescherming van de
deelnemers.
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Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar Domein. Rioolreiniging
Europalaan, Brusselsesteenweg, Koningin Astridlaan en Kruisbaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de noodzakelijke slibverwerking ten gevolge van de opdracht van
Roefs NV.

Gebouwen. Opmaak energieprestatiecertificaten (EPC) via Eandis.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de projectovereenkomst MECH-G-SC-16-16-612 voor de opmaak van
energieprestatiecertificaten (EPC) voor publieke gebouwen toe aan Eandis.

Overheidsopdrachten. Openbaar domein. Onderhoudswerken diverse straten
- Programma 2016. Bestek 2016-OO-OD-105. Goedkeuring gunning.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 17 januari 2017 inzake
de opdracht “Onderhoudswerken diverse straten - Programma 2016”, opgesteld door de
afdeling openbaar domein.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht op basis van het verslag van nazicht aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Vanhoeyveld B EN M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever.

Overheidsopdrachten. Raamcontract voor aankoop van milieuverantwoorde
kantoorbenodigdheden. Gunning raamcontract voor 4 jaar.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van nazicht van de offertes van 17 januari 2017
inzake de opdracht “Raamcontract voor aankoop van milieuverantwoorde
kantoorbenodigdheden”, opgesteld door de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht op basis van het verslag van nazicht aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Office Depot,
Schoonmansveld 28 te 2870 Puurs.
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Overheidsopdrachten. ICT. Brightwork - 200 extra licenties. Vaststelling
wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek 2017-OO-ICT-144.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Brightwork - 200 extra licenties” de wijze van gunnen vast
volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-ICT-144.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Van
Benedenlaan - Koningin Astridlaan. Opdracht tot extra maatregelen
voor veiligheid fietsers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Van Benedenlaan en Koningin
Astridlaan en die werken aan de bekabeling voor de lichtpalen tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 13/02/2017 tot 03/03/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Van Benedenlaan en Koningin Astridlaan (ter hoogte van de werfzone)
ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk
inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de
communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om de
aannemer extra maatregelen op te leggen zodat de fietsers op een vlotte en veilige manier
langs de werf kunnen fietsen.
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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 Guido
Gezellelaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Guido Gezellelaan en die
werken aan de bekabeling voor de lichtpalen tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 27/02/2017 tot 03/03/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners/handelaars van de Guido Gezellelaan ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
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 6
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
Rembert Dodoensstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Rembert Dodoensstraat en die
het vernieuwen van voetpaden en boordstenen tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 13/02/2017 tot 31/03/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Rembert Dodoensstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
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dienst

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Verzorgen
bewonersbrieven.

Ruimtelijke
Planning &
Mobiliteit

Indigo in kennis stellen
voor het uitreiken van
tijdelijke
bewonerskaarten, ook aan
de eigenaars van de
garages in de Rembert
Dodoensstraat.

opmerking
In de algemene bewonersbrief
dient ook vermeld te worden dat
de eigenaars van de garages die
aldaar niet wonen, ook de
mogelijkheid krijgen om een
tijdelijke parkeerkaart aan te
vragen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring herinrichtingswerken
kruispunt Brusselsesteenweg / Zemstbaan, mits aandacht voor de
fietsers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Brusselsesteenweg /
Zemstbaan.
De werken omvatten: herinrichting kruispunt.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:






1- 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 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
2- 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.

3- Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
4- 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om aan de
aannemer de nodige aandacht te vragen voor de fietsers, overeenkomstig het advies van de
dienst Mobiliteit.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
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Fase 1: Het kruispunt in zijn totaliteit, ± 40 werkdagen, start 13e februari 2017 (als de
weersomstandigheden het toelaten)
- 2-richtingsverkeer mogelijk houden op Brusselsesteenweg & 1-richtingsverkeer van
Brusselsesteenweg via Abeelstraat naar Zemstbaan en van Zemstbaan via
Geerdegemstraat naar Brusselsesteenweg voor de bereikbaarheid van de Redevco-site.
- In de Abeelstraat parkeerverbod plaatsen.
- Op het kruispunt van de Geerdegemstraat met de Brusselsesteenweg een
verkeerslichteninstallatie (tijdelijke VRI) plaatsen, rekening houdend met de capaciteit
en de doorstroming van het verkeer. (passage van ± 16 000 motorvoertuigen per dag
op de Brusselsesteenweg, kruispunt Geerdegemstraat met Brusselsteenweg ± 1 300
motorvoertuigen per dag & kruispunt Geerdegemstraat met Jubellaan ± 1 700
motorvoertuigen per dag).
Fase 2: Bovenzijde van de Brusselsesteenweg (vernieuwen asfalt) en vernieuwen fietspad
aan de site, ± 20 werkdagen => optimalisatie van planning en uit te voeren werken met
fase 3.
Fase 3: Werken AWV aan fietspad, ± 15 werkdagen => Optimalisatie van planning en uit
te voeren werken met fase 2.

Artikel 5
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 6
Het college besluit de werf, in de periode van 13 februari 2017 tot 7 juli 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Brusselsesteenweg, Zemstbaan, Abeel- en geerdegemstraat ten
laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk
inlicht i.v.m. de werken.
Artikel 7
Het college besluit dat de vergunning tot het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen mag afgeleverd worden door het team signalisatie, als gemachtigde
van de burgemeester.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring afsluiten Lange
Heergracht voor plaatsing torenkraan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Lange Heergracht,
tussen Frederik de Merodestraat en Bergstraat.
De werken omvatten: plaatsen torenkraan met telescopische kraan, waarvoor de straat moet
afgesloten worden.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: firma De Coninck, die hoofdaannemer is van de
renovatiewerken.
Onderaannemer(s): Traffic Signs, Beverlosesteenweg 100, 3580 Beringen.
Werfleider is Margo Schampaert.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 op vrijdag 17 februari 2017 : aanvang om 6.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
2- Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
3- Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
19.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 19.00 u.
4- 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
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 De Lange Heergracht tweerichtingsverkeer maken voor de duur van de werken (om alle
functies bereikbaar te houden).
 Omleiding van de Frederik de Merodestraat en middels bewegwijzerde omleiding gestuurd
via de Zwartzustersvest en rechtsaf de Zwartzustersberg in.
 In Zwartzustersberg:
- het eenrichtingsverkeer opheffen;
- parkeerverbod instellen (verlies van ca. 14 parkeerplaatsen).
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan(nen) door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf op 17 februari 2017 toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Lange Heergracht en Zwartzustersberg ten laatste 10 en ten vroegste
15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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
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opmerking

Nazien bewonersbrieven.
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Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 7 februari 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 7 februari 2017 om 20.00 uur ter plaatse (Hendrik Consciencestraat 56):
 Project Artenova: talentenfabriek en creatief ondernemen (toelichting door Stijn Anthoons,
dienst economie en Koen Kwanten, coördinator talentenfabriek).

Overheidsopdrachten. Predikherenklooster fase D. Verwijzing gunningswijze
open aanbesteding en voorwaarden bestek 2016-OO-GEB-129 voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de Open Aanbesteding, aan
de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2016-OO-GEB-129 inzake
de opdracht “Restauratie en herbestemming predikherenklooster Fase D – restauratie
kerk”.
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