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

Toezicht Financiën. School in Zicht vzw. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 vzw School in Zicht.

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:
 Carmosteynstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
1. Volle grond T-ICS 17456
 Maalstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
1. Volle grond T-ICS 17461
 Kalkovenstraat:
Graaf-en/of montagewerken:1.Paddestoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (inclusief alle netwerkelementen + montage) – 2. Niet-monoliete
bestrating – T ICS 17453
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Jodenstraat:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 17465
 Neerheide:
Aanleg drinkwaternet – P 17464
 Douaneplein:
Verplaatsen hydrant, plaatsen elotap – P 17463
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Kouterweg:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17458
 Zandpoortvest:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17457
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Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg t.a.v. Kim Aerts, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Plattebeekstraat:
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17455
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Frederik de Merodestraat-Liersesteenweg:
Werken voor derdenwachtbuis glasvezel - E 17459
 Tervuursesteenweg-Jubellaan:
Kabel EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 335m - E 17452
 Lotelingstraat:
Middenspanningskabel BAXECWB 8,7/15 KV 3X(1X150) = 525m
Laagspanningskabel EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 2050m
Openbare verlichtingskabel EXVB 0,6/1KV 4G10 = 1138m
Gasbuis PE DN110 SDR17,6 L14M = 140m
Gasbuis PE DN200 SDR17,6 L14M = 700m – E 17462
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Oscar Van Kesbeeckstraat:
Plaatsen van ondergrondse leiding – T 17454
 Nekkerspoelstraat:
Vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect – T 17460.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agenda vergadering van 6 november 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 november 2017 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 2 oktober 2017.
 2. Thema wijkgezondheidscentrum (Toelichting door Christa de Witte, zorgcoördinator
wijkgezondheidscentrum, Kim Peeters, maatschappelijk werker wijkgezondheidscentrum,
Nicole La Iacona en Frank Vanmessem, afdeling sociaal beleid, en eventuele intenties van
het bestuur kunnen gekaderd worden door de vakschepen)

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agenda
vergadering van 7 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 7 november 2017 om 19.00 uur ter plaatse (Jubellaan 1, 2800 Mechelen):
 1. Goedkeuring verslag vergadering 3 oktober 2017.
 2. Plaatsbezoek + rondleiding nieuw voetbalchalet Koninklijke Sporting Club Mechelen.
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Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agenda vergadering van 8
november 2017. Toelichting intergemeentelijke verenigingen verwijzen naar
de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgende agendapunten vast voor de vergadering van de ‘gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis’ van woensdag
8 november 2017 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
- 1. Stand van zaken bespreking project om jongeren van 16 tot 18 jaar te laten
kennismaken met politiek, lokaal beleid en verkiezingen in raadscommissie algemene
zaken 4 oktober 2017. (toelichting door Dirk Mattheeuws, projectmedewerker participatie)
 2. Uitgebreide toelichtingen, zoals bepaald in artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, door bestuurders van de stad in de
intergemeentelijke verenigingen door de volgende afgevaardigden: door de volgende
afgevaardigden:
- 1) De heer Koen Anciaux, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging FINILEK en de uitoefening van zijn mandaat.
- 2) Mevrouw Greet Geypen, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging IVERLEK en de uitoefening van haar mandaat.
- 3) Mevrouw Greet Geypen, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging IGEMO en de uitoefening van haar mandaat.
- 4) Mevrouw Rita Van den Bossche, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging IVAREM en de uitoefening van haar mandaat.
- 5) Mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging PIDPA en de uitoefening van haar mandaat.
- 6) Mevrouw Katleen Den Roover, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging PONTES en de uitoefening van haar mandaat.
- 7) De heer Walter Schroons, afgevaardigde van de stad, over het beleid van de
intergemeentelijke vereniging CIPAL en de uitoefening van zijn mandaat.
Artikel 2
Het college besluit de toelichtingen, voorzien in artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, te agenderen op de gemeenteraad van
dinsdag 28 november 2017.

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agenda vergadering van
14 november 2017.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van dinsdag 14 november 2017 om 20.00 uur in zaal
Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag 10 oktober 2017.
 2. Voorstelling van de nieuwe Stadsartiest Mechelen. (Toelichting door Stef Lernous)

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agenda vergadering van 15 november 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 15 november
2017 om 20.00 uur in de Keldermanszaal:
 Opmaak emissie-inventaris 2015 van het grondgebied Mechelen: resultaten. (toelichting
door het studiebureau Futureproofed, Jan Aerts, projectleider en Laetitia Pirson,
projectmedewerker)

Interne Dienstverlening en Protocol. Voorstelling boek "Een stad in
omwenteling" op 9 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van auteur Herwig De Lannoy en uitgever Luc Van Hoeylandt
om op donderdag 9 november 2017 van 12.00 tot 13.00 uur het boek “Een stad in
omwenteling. Mechelen in de ‘lange’ negentiende eeuw (1789-1914)” voor te stellen in de
Kolommenzaal.
Artikel 2
Het college vaardigt de schepenen B. Siffer, M. Hendrickx, W. Schroons, C. Backx en S. Deleus
af op de persconferentie. Schepen B. Siffer zal een toespraak houden.
Artikel 3
Het college besluit de genodigden een drankje aan te bieden.

Interne Dienstverlening en Protocol. Davidsfonds. Prijsuitreiking Junior
Journalistenwedstrijs 2018 op 21 februari 2018 in Kolommenzaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van de heer Pol Meel, voorzitter van het Davidsfonds, om de
prijsuitreiking van de Junior Journalistenwedstrijd 2017 te laten plaatshebben op woensdag 21
februari 2018 om 14u in de Keldermanszaal.
Artikel 2
Het college duidt de schepenen B. Siffer en K. Anciaux aan om de genodigden te ontvangen en
de prijsuitreiking te verzorgen. Schepen B. Siffer zal een toespraak houden.
Artikel 3
Het college besluit na de prijsuitreiking een drankje aan te bieden.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om de prijsboeken aan te kopen, onder voorbehoud van goedkeuring
van het budget 2018 door de hogere overheid.
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Sport. Uitbetaling verbeteringswerken KFC Muizen- subsidie 2010.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de subsidie klasse B inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur 2010,
waarvan de werken reeds werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan KFC Muizen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

2017/6490120/70/0740/02
Ramingsnummer
2017141912

1.740,00 €

omschrijving
KFC Muizen

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2010 klasse B

Overheidsopdrachten. Leveren, plaatsen en onderhoudscontract van actieve
componenten - gunning bestek 2017-OO-ICT-261.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake De opdracht “Leveren, plaatsen en onderhoudscontract van actieve
componenten” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 16 oktober 2017,
opgesteld door ICT.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Leveren, plaatsen en onderhoudscontract van actieve
componenten” aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Dimension Data Belgium N.V., Telecomlaan 5-7 te 1831
Diegem (inclusief optie Leveren, plaatsen en onderhoudsc ontract van actieve componenten
voor verschillende stadsdiensten - Fase 2).

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Kerstdrink Papenhof 10 december
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
wijk De Hofkes toelating wordt verleend om een kerstdrink te organiseren op zondag 10
december 2017 van 15u tot 20u, 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).
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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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Maarten Rockele op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

10/12/2017
van 15u tot
20u

Verkeersvrij maken
van Pastinaakhof

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
27 oktober 2017

opmerking


Er wordt een administratiekost
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gratis voor straatfeesten).
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Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de ‘kerstdrink Papenhof’ die doorgaat op 10 december 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de ‘kerstdrink Papenhof’ die doorgaat op 10 december 2017, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 10 december 2017 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Pastinaakhof
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 10 december 2017,
tussen 15u00 en 20u00. 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. Winterdrink Dahliastraat 3 februari
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Dahliastraat de toelating wordt verleend om een winterdrink te organiseren op zaterdag 3
februari 2017 van 14u tot 4 februari 2018 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 (geparkee rde 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.
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De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Danny Becu op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum
3/2/2018
14u tot
4/2/2018
02u

opdracht
Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Dahliastraat
van nr. 13 t.e.m.
27

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 een ‘Winterdrink’ (buurtfeest) in de Dahliastraat, dat doorgaat op 3 februari
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een ‘Winterdrink’ (buurtfeest) in de Dahliastraat, dat doorgaat op
3 februari 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 3 februari
2018 tot 4 februari 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: DAHLIASTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 13 en huisnummer 27, op 3 februari 2018
vanaf 14u00 tot 4 februari 2018 om 01u00, 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 rijrichtingen tussen huisnummer 13 en
huisnummer 27, op 3 februari 2018 vanaf 14u00 tot 4 februari 2018 om 01u00. 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 2017. Nieuwjaar T'ile Malines 31
december 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester wd. om toelating te geven aan
clyde en de Bonnies s-bvba voor de organisatie van Nieuwjaar op ’t Ile Malines (keerdoktip)
van 31 december 2017 van 19u tot 1 januari 2018 04u, 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
 Te respecteren geluidsniveau max 85 dB(A)laeq,15min. Einde 4 uur.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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 legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
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tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
400 personen.
de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren met betrekking tot het vlot sturen van
een evacuatie van bezoekers en zal daarbij voldoende capa citeit voorzien om te vermijden
dat bezoekers -verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van
Interbeton kunnen doordringen.
de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. T'ile Malines Winteravonden 21 tot
30 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester wd. om toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies voor de organisatie van Winteravonden op het keerdoktip van 21
december 2017 tot 30 december 2017, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren openingsuren:
- Maandag tot donderdag: 17u tot 23u
- Vrijdag en zaterdag: 17u tot 24u
- Zondag: 12u tot 22u
 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 organisator dient te voorzien in fietsenstallingen, nabij het evenement.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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.
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Artikel 4
Het college legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
400 personen.
 de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
 de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Komeet winterbar 7 tot 10
december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van:
 de beslissing van burgemeester wd. om toelating te geven aan vzw De Bavet voor de
organisatie van Komeet Winterbar op de Cometsite van 7 tot 10 december 2017, 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
- Respecteren van de openingsuren:
o Donderdag 7/12 - 16u tot 23u
o Vrijdag 8/12 - 16u tot 24u
o Zaterdag 9/12 - 13u tot 24u
o Zondag 10/12 - 13u tot 22u
- Geluidsniveau max 85 dB(A)laeq,15 min.
 de opdracht van de burgemeester wd. aan de politie om strikt toe te zien op de naleving
van de opgelegde voorwaarden (uren, geluidsnormen).
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Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Willem Beeck op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven en 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.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

7/12/2017

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 30 banken
- 15 grote tafels

Wijkonderhoudsteam

7/10/2017

Leveren en ophalen van 10
vuilnisbakken

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
27 oktober 2017

opmerking
Huurprijs: 237,50 euro

12

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Pitzemburg For Life 21 december
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester wd. om een toelating te geven aan
GO! Busleyden Atheneum – campus Pitzemburg voor de organisatie van Pitzembrug For Life op
de speelplaats van Pitzemburg (Bruul 129) op donderdag 21 december 2017 van 18u 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
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
21/12/2017 van 18u tot 23u, met afbouw tot 23u30 conform goedgekeurd kader college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 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:
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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 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 omgestote n.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

21/12/2017

opdracht
Leveren en ophalen van het
klein podium

opmerking
Huurprijs: 275 euro

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Light Up 25 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester wd. om een toelating te geven aan
Elisa De Stickere voor de organisatie van Light Up in de Sinte Mette Tuin op zaterdag 25
november 2017 van 19u 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
 De zones die in aanmerking komen voor evenementen zijn op plan gearceerd
weergegeven.
 De zones die te vrijwaren zijn van betreding en opstellingen allerhande (zoals
springkastelen, podia, eetstanden, tenten,…) zijn oranje ingekleurd. Dit zijn de zones met
beplantingen en de met hekwerk af te schermen boomspiegels tijdens de evenementen.
 De zone met bloembollen in de centrale ontmoetingstuin dienen in de voorjaarsperiode
eveneens gevrijwaard te worden.
 Voor het gebruik van de verharde paden voor de opstellingen allerlei, dienen de richtlijnen
van de brandweer nageleefd te worden.
 Algemeen dienen de grasvelden gevrijwaard te worden van gemotoriseerd verkeer.
 Om schade aan de tuininfrastructuur te voorkomen dienen de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen te worden.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 25
november 2017 van 19u tot 24u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van 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 omgestote n.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 23 november 2017 en dient terug verwijderd te worden
tegen uiterlijk 27 november 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

25/11/2017

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

25/11/2017

Leveren van 10
vuilnisbakken

Gemeenschapswachten

25/11/2017

Afspraken maken i.v.m.
afsluiten Sinte-Mette tuin

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Moes 14 t.e.m. 17 december 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester wd. om toelating te geven aan
MOES voor de organisatie van MOES in de tuin van het Ondernemershuis van donderdag 14
december t.e.m. 17 december 2017, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Openingsuren:
- Donderdag 14/12: 17u - 23u: afterwork
- Vrijdag 15/12: 17u - 24u: winterbar + live
- Zaterdag 16/12: 12u - 24u: winterbar
- Zondag 17/12: 12u - 21u: winterbar
 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
 In de tuin is enkel gemotoriseerd verkeer toegelaten op de verharde delen.
 Waar nodig de boomspiegels afschermen en vrijwaren van betreding.
 Boomspiegels vrijwaren van constructies.
 Waar nodig rijplaten gebruiken op de grasvelden.
 De organisatoren nemen de nodige maatregelen om beschadigingen te voorkomen.
 Eventuele beschadigingen aan de parkinfrastructuur als gevolg van het evenement worden
onmiddellijk gemeld aan de dienst natuur- en groenontwikkeling.
 De organisatoren brengen de ondernemingen Koekentroef en Motormusic zelf op de hoogte
van hun plannen en stemmen met hen de mogelijkheden af.
 Om misverstanden te vermijden gebruikt de organisator in zijn communicatie het adres van
de tuin: Heembeemd recht tegenover huisnummer 24 of via het poortje in de KleinBegijnhofbogaard.
 Sleutel voor het openen en sluiten van de tuin kan afgehaald worden aan de receptie van
het Ondernemershuis.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
vrijdag 15/12/2017 van 17u tot 24u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
 De andere dagen dient een geluidsnorm van 85 dB(A) toegepast te worden.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
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De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor 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 toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Kannunik De
Deckerstraat, Sint-Katelijnestraat, Goswin de Stassartstraat en Heembeemd, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 12/12/2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 19/12/2017.
 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

14/12/2017

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudstem

14/12/2017

Ter beschikking stellen van
5 vuilnisbakken

Verkeerssignalisatie

13
december

Parkeervrij maken van
Heembeemd thv nr. 14 tot
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opmerking
Tijdig laten weten
volgens een plan waar
de elektriciteitskast
moet geplaatst
worden.

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
17

2017 06u
tot 18
december
2017 22u.

34

aangerekend

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van MOES, dat doorgaat op 14, 15, 16 en 17 december 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van MOES, dat doorgaat op 14, 15, 16 en 17 december 2017, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 13 tot 18 december 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Heembeemd, tussen huisnummers 14 en 34
Het parkeren is verboden van 13 tot 18 december 2017 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 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.

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst consultancy m.b.t. technisch
onderhoud bouwkundige en/of technische conditiebepaling en energieaudits
van diverse gebouwen. Gunning van bestek 2017-OO-GEBB-263.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Raamovereenkomst consultancy m.b.t. technisch
onderhoud, bouwkundige en/of technische conditiebepaling en energieaudits van diverse
gebouwen” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 17 oktober 2017, opgesteld
door Gebouwenbeheer.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Raamovereenkomst consultancy m.b.t. technisch onderhoud,
bouwkundige en/of technische conditiebepaling en energieaudits van diverse gebouwen” aan
de enige bieder, zijnde Ingenium nv, Nieuwe Sint -Annadreef 23 te 8200 Brugge, voor een
periode van 4 jaar en tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Overheidsopdrachten. Zitmeubilair Het Nieuwe Werken - 4 percelen.
Gunning bestek 2017-OO-GEB-268.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Het Nieuwe Werken - Zitmeubilair” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 18 oktober 2017 voor Perceel 1 (Stoelen), Perceel 2 (Barkruk),
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Perceel 3 (Cafetariastoel), opgesteld door de ontwerper, D&C Services, Radiatorenstraat 1 te
1800 Vilvoorde.
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 “Het Nieuwe Werken - Zitmeubilair” aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde:
 Perceel 1 (Stoelen): Ahrend Furniture NV, Romboutsstraat 9 te 1932 Sint -Stevens-Woluwe,
type stoel : Chair Supply;
 Perceel 2 (Barkruk): Buro Market, Schaarbeeklei 585 te 1800 Vilvoorde, type barkruk :
Gabar Lila;
 Perceel 3 (Cafetariastoel): Buro Market, Schaarbeeklei 585 te 1800 Vilvoorde.

Overheidsopdrachten. Ontwerper voor aanleg binnengebied Cortenbach-site
en Cortenbachstraatje. Gunning van bestek 2017-OO-PP-252.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Opmaak van een ontwerp voor de aanleg van het
binnengebied op de Cortenbach-site en het Cortenbachstraatje” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 18 oktober 2017, opgesteld door Afdeling projecten en planning.
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 “Opmaak van een ontwerp voor de aanleg van het binnengebied
op de Cortenbach-site en het Cortenbachstraatje” aan de enige bieder, zijnde D+A Consult nv,
Meiboom 26 te 1500 Halle.

Preventie en Veiligheid. Samen Leven. Sociale Preventie. Organisatie en
programma Vrouwendag 11 november 2017 in samenwerking met Furia.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de voorgestelde communicatieplanning naar aanleiding van de
organisatie en het programma “Vrouwendag” op 11 november 2017 in samenwerking met
Furia:
 Opname in de UIT-databank + nieuwsbrief (indien ruimte beschikbaar)
 Digitale schermen
 Digitale infozuilen
 Aanplakzuilen
 Per post naar 110 partner organisaties
 Nieuwe maan
 Nieuwsbericht op de website
 Sociale media
 Optioneel informatieborden invalswegen: samen met Sinte-Mette
 Persbericht in samenspraak met betrokken kabinet .
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Artikel 2
Het college vaardigt schepen M. De Bie af voor het overhandigen van de bedankingen op 11
november 2017 in het Scheppersinstituut. Het uur kan in onderling overleg afgesproken
worden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
10/11/2017

opdracht
10 verlengkabels 20m
10 verlengkabels 50m
5 verlangkabels 5m
4 kabels op rol

opmerking
Alles leveren op
10/11/2017
Alles terug ophalen
13/11/2017

10 verdeeldozen
1 werfkast
1 kar tafels

In de buurt van de
Feestzaal
In de Feestzaal

1 kar stoelen
12 kegels
2 rollen afbakeningslint

Nog af te spreken met
P.M.

6 wegwijzers
6 containers restafval 60L
4 containers papier 120L
1 container PMD
2 rollen vuilniszakken
ICT

10/11/2017

VGA-kabel (10m)
HDMI-kabel (dubbele jack)

Gemeenschapswachten

11/11/2017

Toezicht en controle
mindervalidenparking

Interne
dienstverlening
en protocol

10/11/2017

Koffieperculator
Filters + koffie
Melkjes en suiker
Thermossen
waterkoker

Voor 250 personen
Te gebruiken in het
Scheppersinstituut.
Opgehaald op
10/11/2017,
terugbrengen op
13/11/2017

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Stenenmolenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Stenenmolenstraat en die
nutswerken met huisaansluitingen tot doel hebben.
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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
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:



Stenenmolenstraat wordt enkelrichting van Jubellaan naar Tervuursesteenweg.
Voetgangers en fietsers hebben steeds doorgang.
Er wordt een omleiding voorzien via de Dennenstraat.

Artikel 4
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 5
Het college besluit de werf, in de periode van 06/11/2017 tot 05/12/2017 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 Stenenmolenstraat en Oratorenstraat 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
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Overheidsopdrachten. Wever voor gemeenschappelijk vertrouwen - Gunning
bestek 2017-OO-PiM-256. (v.p. 20 oktober 2017 - punt 9)
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Wever voor gemeenschappelijk vertrouwen” akte van
van het verslag van nazicht van de offertes van 25 september 2017, opgesteld door de
afdeling Preventie en veiligheid en van de bijkomende nota bij de aanbesteding.
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 “Wever voor gemeenschappelijk vertrouwen” aan de economisch
meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Inspirar
Consulting, Overwinningsstraat 96 te 2830 Willebroek.

Overheidsopdrachten. Tinelsite: wegenis-, riolerings- en beplantingswerken.
Gunning van bestek 2017-OO-PP-267.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Tinelsite Mechelen: Wegenis-, riolerings- en
beplantingswerken deel 1 park + deel 2 Kattenbleekstraat + deel 3 Van Busleydenstraat” akte
van het verslag van nazicht van de offertes van 19 oktober 2017, opgesteld door de
ontwerper, Atelier Ruimtelijk Advies, Gitschotellei 50 te 2600 Berchem.
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 “Tinelsite Mechelen: Wegenis-, riolerings- en beplantingswerken
deel 1 park + deel 2 Kattenbleekstraat + deel 3 Van Busleydenstraat” aan de laagste
regelmatige bieder, zijnde Vanhoeyveld B EN M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever.

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor levering en plaatsing van
duurzame of energiezuinige warme drankautomaten, levering van
aanverwante verbruiksproducten, bijhorende onderhoudscontract en
stockmanagement. Vaststelling wijze van gunning volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2017-OO-GEB286.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Raamovereenkomst voor levering en plaatsing van
duurzame of energiezuinige warme drankautomaten, levering van aanverwante
verbruiksproducten, bijhorende onderhoudscontract en stockmanagement ” de wijze van
gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan
de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-GEB-286.
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Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Miko Coffee Service NV, Steenweg op Mol 177 te 2300 Turnhout;
 Chaqwa, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel;
 Beyers Koffie, Koning Leopoldlaan 3 te 2870 Breendonk;
 Oké koffie nv, Edingseweg 36 te 9500 Geraardsbergen;
 Jovado Koffie, Industrieweg 22 te 3620 Lanaken;
 Animo koffie, Klein Veerle 103 te 2960 Sint-Lenaarts;
 Douwe Egberts Coffee Systems NV, Pot aarde z/n te 1850 Grimbergen;
 2 Mixz Belgium bvba, Kringlooptraan 4 te 3630 Maasmechelen;
 Pelikan Rouge, Brouwersvliet 29 te 2000 Antwerpen;
 Rombouts, Antwerpsesteenweg 136 te 2630 Aartselaar.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 november 2017 om 10.00 uur.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-GEB-286.
 1: Prijs : 50 punten
 2: Service: 20 punten
 3: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 10 punten
 4: Smaak: 10 punten
 5: Gebruiksgemak van het toestel: 10 punten

Overheidsopdrachten. Digitalisering wijkonderhoud. Bestek 2017-OO-UITV233. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Leveren en operationeel maken van een digitaal en
geautomatiseerd systeem waarmee het volledige werkproces van de uitvoeringsdiensten, team
wijkonderhoud van de stad Mechelen (groen en netheid) kan worden ondersteund” akte van
het verslag van nazicht van de offertes van 18 oktober 2017, opgesteld door de
Uitvoeringsdiensten in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Leveren en operationeel maken van een digitaal en
geautomatiseerd systeem waarmee het volledige werkproces van de uitvoeringsdiensten, team
wijkonderhoud van de stad Mechelen (groen en netheid) kan worden ondersteund” aan de
economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder,
zijnde Van Dyck Marcel NV, Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan het voorstel om 2 aangeboden opties “beschermende
covers + ram mount (20 stuks)” en “monitoring meldkamer + premium consulting 100U
opstartfase” eveneens te bestellen bij de firma Van Dyck Marcel NV.
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