STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 27 juli 2018

Belastingen en Inningen. Belasting verspreiden reclamedrukwerk
2018. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (2018/1).
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
verspreiden van reclamedrukwerk 2018/1 voor een totaal bedrag van € 182.493,21.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 18 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2018.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 27 juli 2018, na goedkeuring ervan.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag infoavond
bewonersbegeleidingsgroep Spreeuwenhoek 6 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de infoavond BBG Spreeuwenhoek van 6 juni
2018.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
fly-over R6-Liersesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: afwerking/asfaltwerken flyover, kruispunt.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
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
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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:
Ten einde de aanleg van het kruispunt en de flyover te finaliseren dienen er nog
asfalteringswerken te worden uitgevoerd.
Deze worden opgesplitst in een aantal verschillende fasen ten einde de hinder voor alle
weggebruikers tot een minimum te beperken.
De opties en faseringen werden op een werfvergadering met de verschillende partijen
besproken.
Faseringen:
Fase 1: van vrijdag 17-08-2018 vanaf 19.00 uur tot maandag 20-08-2018 06.00 uur.
Volgende werken worden uitgevoerd: afslag R6, kant SKW + kruispunt met N14
Verkeer naar Mechelen is mogelijk, Mechelen uit richting Duffel is niet mogelijk en wordt
omgeleid via de Eikestraat.
De fietsers blijven steeds doorgang hebben over het kruispunt.
Fase 2: van vrijdag 24-08-2018 vanaf 19.00 uur tot maandag 27-08-2018 06.00 uur.
Volgende werken worden uitgevoerd: oprit en afrit kant Mechelen + toplaag N14 kant SKW
Omleiding via N1, R12 en N15 voor alle voertuigen welke van de E19 komen en richting SKW
willen rijden. (R6 ter hoogte van CG afgesloten)
De fietsers blijven steeds doorgang hebben over het kruispunt.
Fase 3: van zaterdag 08-09-2018 vanaf 06.00 uur tot vrijdag 14-09-2018 24.00 uur.
Volgende werken worden uitgevoerd: wegeniswerken onder de brug + kruispunt N14 kant
Mechelen. R6 is op dat ogenblik open over de brug, afrit richting Mechelen-N14 volledig
afgesloten. Kant Liersesteenweg kan men de R6 niet oprijden. Al het verkeer dient via
Eikestraat-N1 te rijden (plaatselijk)
De fietsers hebben geen doorgang over het kruispunt en moeten via de omleiding Kauwendaal
rondrijden.
Fase 4: van donderdag 20-09-2018 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 21-09-2018 06.00 uur.
Volgende werken worden uitgevoerd: toplaag asfalt wordt op de N14 aangebracht.
De op- en afritten zijn bruikbaar en dienen om de auto’s om te leiden.
De fietsers blijven steeds doorgang hebben over het kruispunt.
Fase 5: van vrijdag 21-09-2018 vanaf 19.00 uur tot zaterdag 22-09-2018 06.00 uur.
Volgende werken worden uitgevoerd: toplaag asfalt op- en afritten.
Werken worden uitgevoerd met een mobile werf met geringe impact voor het verkeer.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
• Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en
hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
• Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
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Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, kruispunt R6 met de Liersesteenweg (flyover) te 2800 Mechelen afwerking/asfaltwerken flyover (kruispunt)
in de periode van :
Fase 1: van vrijdag 17-08-2018 vanaf 19.00 uur tot maandag 20-08-2018 06.00 uur;
Fase 2: van vrijdag 24-08-2018 vanaf 19.00 uur tot maandag 27-08-2018 06.00 uur.
Fase 3: van zaterdag 08-09-2018 vanaf 06.00 uur tot vrijdag 14-09-2018 24.00 uur.
Fase 4: van donderdag 20-09-2018 vanaf 19.00 uur tot vrijdag 21-09-2018 06.00 uur.
Fase 5: van vrijdag 21-09-2018 vanaf 19.00 uur tot zaterdag 22-09-2018 06.00 uur.
toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
• voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
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 gaat akkoord met de opening van de fly-over op vrijdag 7 september 2018 om
12.00 uur in aanwezigheid van de bevoegde minister, buurtbewoners en naburige scholen.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

AWV zorgt voor de communicatie.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Antwerpsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg
(verschillende locaties) - kabel- en sleufwerken.
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;
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•
•

er
-

zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u );
niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
worden geen werftransporten toegelaten:
op zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
- in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
regeling voor het laden en lossen van de transporten:
- het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
voorwaarden bij sloopwerken:
- de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
- de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Er wordt gewerkt in drie fasen:
Fase 1:
- het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden, het fietspad blijft toegankelijk.
De werfzone bevindt zich op de rijbaan, er wordt een rijstrook ingenomen.
De snelheid wordt teruggebracht naar 50 Km/u;
- werken in de Irisstraat, grondgebied SKW;
- het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden. De werf bevindt zich in fietspad.
Er wordt een corridor voor fietsers en voetgangers voorzien op de rijbaan.
De snelheid wordt teruggebracht naar 50 Km/u.
Fase 2:
- er wordt gewerkt in de Kouterdreef, tegenaan het kruispunt met de
Antwerpsesteenweg;
- hier is de Kouterdreef volledig afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien via de
Schaliënhoevedreef;
- de paaltjes in de Blokhuisstraat dienen verwijderd te worden.
Fase 3:
- het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden. De werf bevindt zich ook in het in
fietspad en voetpad. Er wordt een tijdelijk fietspad/voetpad ingericht in de zachte berm
(2,5 meter breed), over rubberen rijplaten;
- de snelheid wordt teruggebracht naar 30 Km/u.
•

Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de
werken volgende minimale maatregelen op:
- voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
- fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
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De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg (verschillende locaties), in de
periode van 13-08-2018 tot en met 31-08-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
• voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
• de bewoners van de Antwerpsesteenweg ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
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

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Nakijken bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten
stad Mechelen

Verwijderen paaltjes voor
aanvang/nadien terug plaatsen

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Zoutwerf ter hoogte van de nummers 2-6.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen Zoutwerf 2-6 - nutswerken in
het voetpad/rijbaan
(Er dienen herstellingen te worden uitgevoerd aan de eerder gedane gasaansluitingen van een
nieuwbouwappartement.)
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:
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Op zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
- in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
- het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
- de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
- de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
• De Zoutwerf wordt doodlopend (afdekken borden) en dubbel richting. Enkel fietsers en
voetgangers kunnen door. De andere voertuigen dienen een omleiding te volgen via de
Onze Lieve Vrouwstraat.
• Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de
werken volgende minimale maatregelen op:
- voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
- fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
• Voor de overige weggebruikers:
- auto’s: omleiding volgen;
- vrachtvervoer: omleiding;
- openbaar vervoer: niet van toepassing.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen Zoutwerf 2-6 - nutswerken in het voetpad/rijbaan
in de periode van 06-08-2018 tot 17-08-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
• voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
• de bewoners van de Zoutwerf, ’t Plein, Maalderijstraatje, Hoogstraatje ten laatste 10 en ten
vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de
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werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken;
voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.

Artikel 6
Het college besluit dat:
• de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
• de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring werfzone
Stoofstraatje, aan de Haverwerf. Plaatsen container.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Stoofstraatje, aan de Haverwerf voor het
plaatsen van een container.
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:
- Op zon- en feestdagen;
- tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
- in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
• Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
- het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
• Voorwaarden bij sloopwerken:
- de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
- de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
plaatsing van de container op de Haverwerf, de fietsenstallingen dienen bereikbaar te blijven.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
De container dient voorzien te zijn van de nodige signalisatie en verlichting.
Artikel 5
Het college besluit de werf, plaatsen container Stoofstraatje/Haverwer, in de periode van 3007-2018 tot en met 17-08-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
• voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
• de bewoners van de Haverwerf/Stoofstraatje ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
• voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
• de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
• de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Overheidsopdrachten. Begeleiding van een participatietraject rond de
renovatie van de kademuren van de Dijle. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door Afdeling Marketing &
Communicatie.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Begeleiding van een participatietraject rond de renovatie van de kademuren van
de Dijle” wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Common Ground, Cogels Osylei 19 te 2600
Berchem (Antwerpen).
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Bevolking. Acties orgaandonaties. Ter kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de voorstellen om het aantal orgaandonoren te doen toenemen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat alle acties met betrekking tot de registraties van de orgaanacties
besproken worden met alle betrokken partijen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord dat de acties met betrekking tot de registraties van de orgaanacties
ter goedkeuring op het college komen.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2018: belangrijke data. Ter
kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de belangrijke data met betrekking tot de verkiezingen 2018 en
geeft de dienst kieszaken de opdrachten om de nodige stappen te ondernemen zodat de
voorbereidingen vlot kunnen lopen.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2018: voordrachts- en
verbeteringsakten. Ter kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de informatie met betrekking tot voordrachts- en
verbeteringsakten voor de verkiezingen 2018.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Kreitenborgstraat
8 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Kreitenborgstraat de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op
zaterdag 8 september 2018 van 14u tot 23u, 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...)
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•
•
•
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•
•

De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
• een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
• nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
• algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
• algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

8/9/2018
09u tot
24u

Parkeervrij maken
van
Kreitenborgstraat
ter hoogte van het
voetbalterrein (7
parkeerplaatsen)

8/9/2018
van 09u
tot 24u

Verkeersvrij maken
van
Kreitenborgstraat
tussen nr. 44 en 28
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in Kreitenborgstraat, dat doorgaat 08 september 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in Kreitenborgstraat dat doorgaat 08 september
2018, in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 08 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: KREITENBORGSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de huisnummers 28 en 44 op 08 september 2018, tussen 09u
en 24u, 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 reglementering
aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 08 september 2018,
tussen 09u en 24u. 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kluisstraatfeest 8 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Kluisstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag 8
september 2018 van 10u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
• De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
• De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
• De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
• Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
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Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van het laten optreden van een vuurspuwer, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
• de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
• nabij de vuurspuwer 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

opmerking

8/9/2018
van 09u
tot 23u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Kluisstraat.

•

Leveren en ophalen
van de gevraagde
materialen

•

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Kluisstraatfeest dat doorgaat op 8 september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het Kluisstraatfeest dat doorgaat op 8 september 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8 september 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Kluisstraat
-Het parkeren is verboden tussen de Sint-Rumoldusstraat en de Caputsteenstraat op 8
september 2018, tussen 09u00 en 23u00, 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
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 8 september 2018,
tussen 09u00 en 23u00. 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:
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Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Hamerstraat 8
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Hamerstraat de toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren op 8
september 2018 van 10u tot 15u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
• De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
• Alle bewoners van de Hamerstraat alsook de bewoners van de omliggende straten dienen
op voorhand in kennis gesteld te worden van de straatafsluiting en de gewijzigde
verkeersafwikkeling. De wijk 'Arsenaal' is in dat geval alleen te bereiken via de Smisstraat
en Locomotiefstraat. Het verkeer dient de wijk te verlaten via de Draaibankstraat.
• 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.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
• Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
• De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
• Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
• De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
• de 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.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

8/9/2008
van 09u
tot 16u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Hamerstraat
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Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Hamerstraat dat doorgaat op 8 september 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Hamerstraat dat doorgaat op 8 september
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: HAMERSTRAAT
-Het parkeren is verboden in de volledige straat op 8 september 2018, tussen 09u00 en 16u00
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 reglementering
aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 8 september 2018,
tussen 09u00 en 16u00 (uitgezonderd de kruispunten met de Locomotiefstraat en de
Draaibankstraat). 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burenbarbecue
Warmoesstraat 25 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Warmoesstraat de toelating wordt verleend om een burenbarbecue te organiseren op
zaterdag 25 augustus 2018 van 12u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
• De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
• De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
• De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
• Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
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Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
• een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
• nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
• algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
• algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/8/2018
van 1u tot
23u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Warmoesstraat

opmerking
•

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Warmoesstraat, dat doorgaat op 25 augustus 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Warmoesstraat, dat doorgaat op 25
augustus 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 augustus
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Warmoesstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 25 augustus 2018,
tussen 11u00 en 23u00. 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.

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

datum

opdracht
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Team Verkeerssignalisatie

31/8/2018
van 15u
tot
1/9/2018
03u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Kleine
Bareelstraat nr 5055 en nr 66-68/6971

•

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest in de Kleine Bareelstraat dat doorgaat op 31 augustus 2018
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest in de Kleine Bareelstraat dat doorgaat op 31
augustus 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 31 augustus
2018 tot en met 1 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: KLEINE BAREELSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummers 50-55 en de huisnummers 68-71 vanaf 31
augustus 2018 om 15u00 tot en met 1 september 2018 om 03.00 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 reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen vanaf 31 augustus 2018 om
15u00 tot en met 1 september 2018 om 03.00 uur. 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest weekend
Pasbrugstraat 18 en 19 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Pasbrugstraat en Oude Putsebaan de toelating wordt verleend om een straatfeest weekend
te organiseren op 18 en 19 augustus 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 bewoners van de achterliggende Canadadreef (grondgebied Bonheiden) dienen
steeds de mogelijkheid te hebben om hun woningen en aanhorigheden te bereiken. Ze
dienen steeds weg te kunnen rijden via Pasbrugplein en Nekkerspoelstraat. Tevens alle
buurtbewoners informeren betreffende de gewijzigde verkeersafwikkeling.
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Tevens de buurtbewoners van de Oude baan schriftelijk en op voorhand op de hoogte
te brengen van het afsluiten van de Oude Baan.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
bewoners van Pasbrugstraat en Oude Putsebaan voor de organisatie van een rommelmarkt
tijdens hun straatfeest op 19/8/2018 van 08u tot 16u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
• 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.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
• Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
• De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
• De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
• Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
• Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
• Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen op het Pasbrugplein, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
27 juli 2018

18

•
•

•

deze mag geplaatst worden vanaf 16/8/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 21/8/2018;
de wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

18/8/2018
van 09u
tot
19/8/2018
22u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Pasbrugstraat

19/8/2018
van 06u
tot 22u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Oude
Putsebaan (tussen
Nieuwstraat en
Korte Oudestraat)

Uitvoeringsdiensten

18 &
19/8/2018

Ter beschikking
stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

18 &
19/8/2018

Leveren van 10
vuilnisbakken

Team Verkeerssignalisatie

opmerking
•

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

Indien daar elektriciteitpunt
aanwezig is van stad Mechelen

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest met rommelmarkt in de Pasbrugstraat en de Oude Putsebaan
die doorgaan op 18 augustus en 19 augustus 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest met rommelmarkt in de Pasbrugstraat en de Oude
Putsebaan, die doorgaan op 18 augustus en 19 augustus 2018 in Mechelen, zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 18 augustus en 19 augustus 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: PASBRUGSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het Pasbrugplein van
18 augustus 2018 om 09u00 tot 19 augustus 2018 om 22u00 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 reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 18 augustus 2018 om
09u00 tot 19 augustus 2018 om 22u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van
verbodsborden C3.
Artikel 3: OUDE PUTSEBAAN
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en de Korte Oudestraat op
19 augustus 2018 tussen 06u00 en 22u00 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
reglementering aanduiden.
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-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen tussen het kruispunt met
de Nieuwstraat en de Korte Oudestraat op 19 augustus 2018 tussen 06u00 en 22u00. Dit
wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Terwenblok 15
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Turfbeemd - Terwenblok de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren in
de Terwenblok op 15 september 2018 van 18u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
• De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
• De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
• De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
• Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
• Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
• De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
• Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
• De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
• de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
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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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

15/9/2018
10u tot
16/9/2018
18u

Parkeervrij maken
van parkeerzone
Terwenblok

15/9/2018
van 18u
tot 24u

Verkeersvrij maken
van Terwenblok

opmerking
•

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest ingericht door het ‘Turfbeemdcomité’ en dat doorgaat in
Terwenblok op 15 september 2018 in Mechelen, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving
Ingevolge de organisatie van een straatfeest ingericht door de bewoners van Turfbeemd en
Terwenblok en dat doorgaat in Terwenblok op 15 september 2018 in Mechelen, zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 15 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Terwenblok
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 12 en huisnummer 18, van 15 september 2018,
om 10u00 tot 16 september 2018 om 18u00 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
reglementering aanduiden
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 15 september 2018
tussen 18u00 en 24u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
-Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
-Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Schansveld 1
september 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Schansveld de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag 1
september 2018 van 16u tot 01u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
• De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
• De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
• De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
• Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
• Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
• De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
• Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
• De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

1/9/2018
van 16u
tot 01u

Verkeersvrij maken
van Schansveld

opmerking
•

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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest dat doorgaat op 1 september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest dat doorgaat op 1 september 2018 in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 1 september 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: SCHANSVELD
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 1 september 2018 om
16u00 tot 2 september 2018 om 01u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van
verbodsborden C3.
Artikel 3:
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Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Battel Zomert Otterstraat 29
augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Battel Zomert de
toelating wordt verleend om de Otterstraat en klein stukje Neerweg parkeer- en verkeersvrij te
maken op 29/8/2018 van 13u tot 18u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
• De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
• De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
• De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
• Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
• Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
• De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
• Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
• De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

29/8/2018
van 13u
tot 18u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Otterstraat en
stukje Neerweg
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opmerking
•

Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een kinderactiviteit in de Otterstraat, die doorgaat op 29 augustus 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een kinderactiviteit in de Otterstraat, die doorgaat op 29
augustus 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 29 augustus
2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: OTTERSTRAAT
-Het parkeren is verboden volledige straat, tussen de kruispunten met Neerweg en Neerweg
op 29 augustus 2018, tussen 13u00 en 18u00, 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 reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 29 augustus 2018,
tussen 13u00 en 18u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: NEERSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen (inclusief) het kruispunt met de Otterstraat en Neerweg ter
hoogte van nr 86, op 29 augustus 2018, tussen 13u00 en 18u00, 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 reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen (inclusief) het
kruispunt met de Otterstraat en Neerweg ter hoogte van nr 86, op 29 augustus 2018, tussen
13u00 en 18u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Vlamingenstraat
25 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vlamingenstraat de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op zaterdag
25 augustus 2018 van 15u 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.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
• de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
• een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
• 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/8/2018
van 15u
tot 24u

Verkeersvrij maken
van de
Vlamingenstraat

opmerking
•

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest in de Vlamingenstraat, dat doorgaat op 25 augustus 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest in de Vlamingenstraat, dat doorgaat op 25
augustus 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 augustus
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: VLAMINGENSTRAAT
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 25 augustus 2018,
tussen 15u00 en 24u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
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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. Europese projecten: Pericles. Aktename
goedkeuring project en goedkeuring start project.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de goedkeuring van het Europees project “PERICLES”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de stadssecretaris en de burgemeester om de overeenkomst
van het project PERICLES te ondertekenen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Stro
Dienst MarCom
Dienst Preventie
Departement personeelszaken

Opstart en opvolging project
Medewerking project
Lokale coördinatie, uitvoering en opvolging
project
Aanwerving ½ projectcoördinator op B-niveau,
vanaf januari 2019 gedurende 15 maanden
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