STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 28 april 2017

Belastingen en Inningen. Belasting op aanplakborden. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
aanplakborden – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 50.398,07.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte – aanslagjaar 2016 - voor een totaal bedrag van € 166.212,95.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen kerkraad LieveVrouweparochie 3 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Lieve-Vrouw van 3
april 2017.

Mondiaal Beleid. Mondiale Raad. Aktename verslag algemene vergadering 27
maart 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 27 maart 2017.

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar domein. Plaatsen van
nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Kriekerijveld:
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Vervangen/rechtzetten/verhogen van bestaande paddenstoel (incl. alle netwerkelementen
+ montage)– 2.Niet-monoliete bestrating – T ICS 17152
Auwegemvaart:
Graaf-en/of montagewerken: 2.Straatkast – SKA SKKO (kolom) – 1. Plaatsen van nieuwe /
vervangen van bestaande kolomkast – 2.Niet-monoliete bestrating – T ICS 17162
Kerselaarstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
1. Volle grond – T ICS 17161
Schijfstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel –2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse kabel
resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating 10 meter – T ICS 17160
Kapelseweg:
Luchtnet 1. Kabelopvoer – 1. Plaatsen/vervangen van kabelopvoer op paal. – T ICS 17159
Plankendaalstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel –2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse kabel
resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating 5 meter – T ICS 17168
Kleine Nieuwedijkstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating – T ICS 17169
Europalaan:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel –2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse kabel
resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating 4 meter – T ICS 17167
Zennebeemden:
Graaf-en/of montagewerken: 2.Straatkast – SKA SKKO (kolom) – 1. Plaatsen van nieuwe /
vervangen van bestaande kolomkast – 1. Volle grond – T ICS 17173

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Lijsterstraat:
Vervangen van ondergronds net tgv defect. – T 17170
 Leuvensesteenweg:
Vervangen van ondergronds net tgv defect – T 17166
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Neerstraat:
GAS: BUIS PE DN110 SDR17,6 L14M = 56m – E 17149
 Leuvensesteenweg:
MS: KABEL BAXECWB 8,7/15 KV 3X (1X150) = 141m – E 17148





Pijnboomstraat (verkaveling):
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 370m
OV: KABEL EXVB 0,6/1KV 4G10 = 370m
GAS: BUIS PE DN110 SDR17,6 L14M = 212m – E 17150
Kapellebaan:
GAS: BUIS PE DN110 SDR17,6 L14M = 56m – E 17156
Van Busleydenstraat:
Inlussen cabine – E 17174

Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Blokhuisstraat:
Telecomwerken – P 17151
 Liersesteenweg:
Telecomwerken – P 17164
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Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg tav Kim Aerts, Liersesteenweg 4 te 2800
Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Leuvensesteenweg:
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17172
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg tav Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te2800
Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Veemarkt:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17163
 Keramiekstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17158
 Nieuwstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17157
Artikel 7
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Jan Schoonjansstraat:
Uitbreiding van het drinkwaternet – P 17155
 Jubellaan:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17154
 De Streyp:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17153
 Grote Nieuwedijkstraat (2de fase):
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17165
 Stenenmolenstraat:
Aanpassing op het drinkwaternet – P 17171.

Preventie en Veiligheid. Aktename jaarcijfers gemeenschapswachten 2016 +
opdrachten inzake meldingen openbaar domein, bedeling brieven in
combinatie met installatie fietszenders en vakantietoezicht.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de jaarcijfers aangaande de werking gemeenschapswachten 2016
van de Dienst Toezicht en Sociale Controle.

Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. Opvoedingswinkel:
activiteitenkalender mei-juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de activiteitenkalender mei-juni 2017 van de opvoedingswinkel
Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agenda vergadering van 8 mei 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 8 mei 2017 om 19.00 uur in zaal
Wollebrandt:
 Oprichting van het Mechelse centrum voor intrafamiliaal geweld (Toelichting door Karolien
Boonen, coördinator).

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agenda vergadering van 10 mei 2017.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 10 mei 2017 om
20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 Toelichting Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) AGB Energiepunt Mechelen
(Toelichting door Aurelie Van Hoecke, Manager energiebesparingsfonds).

Preventie en Veiligheid. Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie:
zichtbaarheidsacties 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de jaarlijks terugkerende IDAHOT-acties (Internationale
Dag tegen Homofobie en Transfobie): de regenboogvlag hijsen aan de vlaggenmast voor het
stadhuis, regenboogbuttons aan de balie antennepunten en een thematafel in de bibliotheek.
In 2017 beslaan deze acties een week, namelijk van 17 tot en met 24 mei.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de nieuwe IDAHOT-acties 2017: het standbeeld van
Margareta van Oostenrijk hullen in nieuw ontwerp regenboogkledij, bijhorende publieke
ballonnenactie “doorprik stereotypen” en oproep ter attentie van de handelaars om het
regenboogicoon uit te hangen, van 17 tot en met 24 mei 2017.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de projectmedewerkster diversiteit om verdere afspraken te
maken met het team transport en evenementen voor het afstemmen van de organisatie van
publieke acties : regenboogvlag, regenboogkleed en opbouw standje Unia-actie.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking met als voorwerp "trajectbegeleiding rond de thema's
gender en seksuele intimidatie op maat van Mechelse scholen (BaO &
SO)". Opdracht tot evalueren aanpak en methodiek actieplan gender.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking inzake de opdracht "trajectbegeleiding rond de thema's gender en seksuele
intimidatie op maat van Mechelse scholen (BaO & SO)”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de stafmedewerker diversiteit om volgende drie organisaties
aan te schrijven: Sensoa, Ella vzw en Cavaria.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Propagandawedstrijd KCCM 16 en
17 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Koninklijke Canoclub Mechelen (KCCM) voor de organisatie van een propagandawedstrijd aan
de Auwegemvaart op 16 en 17 september 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
 Naleving van volgende artikels van de Algemene bestuurlijke politieverordening:
- Artikel 189 dat bepaalt dat "Behoudens vergunning vanwege de burgemeester, is het
verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van de
openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent,
wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen. Het is
eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven in een
mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een
mobilhome, behoudens vergunning."
- Artikel 151: Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is
verboden, het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen,
evenals in het algemeen het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers,
muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de openbare ruimte, alsmede
buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg
gehoord te worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als
hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde
klachten."
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten
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15/9/2017

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
 15 nadars (4 met
knipperlicht).

opmerking
Huurprijs:
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Sport

100 stoelen
10 nadars
10 grote tafels
1 rol verkeerslint
3 vlaggenmasten + 3
vlaggen voor buiten

Ter beschikking stellen van
12 bekers

Jeugd

15/9/2017

Ontlenen van 10
luidsprekers, 1 microfoon en
1 DJ set

Wijkonderhoudsteam

Voor
16/9/2017

Snoeien gras op de
vaartoever

Verkeerssignalisatie

16 en
17/9/2017

Auwegemvaart vanaf de
Auwegemstraat tot voorbij
het clubhuis KCCM parkeeren verkeersvrij maken

16 en
17/9/2017

Auwegemvaart tussen
Auwegemstraat en Koolstraat
verkeersvrij maken, alsook
een omleiding voor de
fietsers en bromfietsers te
voorzien via Auwegemstraat
en Koolstraat (de dienst
Waterwegen en Zeekanaal
NV heeft reeds toelating
verleend)

16/9/2017
van 10u
tot 14u

Auwegemstraat langs één
zijde parkeervrij maken

Afspraken voor afhaling
dienen rechtstreeks met
uitleendienst gemaakt
te worden

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

17/9/2017
van 17u
tot 19u
Artikel 3
Wat betreft de plaatsing van botenaanhangwagens en caravans langsheen de waterkant van
de Leuvensevaart, vanaf de steiger tot aan de Koolstraat, moeten de organisatoren toelating
vragen aan de dienst Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek.
Bij eventuele opstelling van deze voertuigen dient op de rijbaan steeds een vrije doorgang van
tenminste 4 meter gevrijwaard te blijven voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten en
de plaatselijke bewoners.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Koninklijke Canoclub Mechelen om de deelnemers die met een
tent en/of caravan het hele weekend in Mechelen in de buurt van de kano club willen
verblijven, te laten kamperen in de graskant langsheen de Auwegemvaart aan de achterzijde
van de fabrieksgebouwen van Comet, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De nodige toelatingen dienen aan de diensten van NV Waterwegen en Zeekanaal
aangevraagd te worden.
 Er dient rekening gehouden te worden met artikel 189 van de ABP dat bepaalt dat,
behoudens vergunning vanwege de burgemeester, het verboden is op het hele grondgebied
van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen
te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig,
of er te kamperen. Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privéterrein
te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of
een mobilhome, behoudens vergunning.
Collegebeslissingen website
28 april 2017

6

Artikel 5
Aan de organisatoren wordt toelating verleend om een tent te plaatsen op de parkeerruimte
voor het clubgebouw vanaf 14 september tot en met 18 september 2017.
Artikel 6
Toelating wordt verleend voor het afspelen van muziek en het omroepen van
wedstrijdinformatie via de geluidsinstallatie op de dijk( max 85 dB (A)). Dit zal gebeuren op
zaterdag 16 september tussen 10 en 21u en op zondag 17 september 2017 tussen 8.30 en
18u.
Artikel 7
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

In de mate van het mogelijke en wanneer er geen
dringende opdrachten zijn toezicht uit te oefenen tijdens de
wedstrijden

16 en
17/09/2017

opmerking

Artikel 8
Het college beslist volgende kosten aan te rekenen aan de club:
Kostprijs boven €250 aanrekenen, zijnde €0.
Uitvoeringsdiensten

Vastgoedbeleid. Emiel Engelsstraat Walem. Verwijzen naar gemeenteraad
voor goedkeuring:
1) Onderhandse overeenkomst van 02.08.1982 inzake het kosteloos
toestaan aan de stad van een ondergrondse en bovengrondse inname
voor het aanleggen van een riolering met bijhorende bezoekschouwen.
2) Vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van de
innemingen van de stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de onderhandse overeenkomst van 02.08.1982 waarbij de consoorten
Gijsels–Van Loock zich akkoord verklaren om aan de stad kosteloos toe te staan:
 een ondergrondse inneming van ongeveer 48 x 1 = 48 meter voor het aanleggen van
een riolering (inbuizing bestaande gracht);
 een bovengrondse inneming van 3 m² voor het aanleggen van twee bezoekschouwen;
te nemen in hun perceel gelegen nabij de Emiel Engelsstraat te Mechelen/Walem,
gekadastreerd of gekadastreerd geweest Mechelen 8° afdeling sectie B nr. 203/L.
 Goedkeuring tot vestiging van een erfdienstbaarheid op het resterend eigendom van de
consoorten Gijsels – Van Loock ten voordele van de innemingen van de stad (o.a. recht van
toe- en doorgang, onderhoud,…..) zoals reeds voorzien in voormelde overeenkomst van
02.08.1982.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de bevoegde Vlaamse
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties om, op grond van de artikelen 3, 4, 5 en 13
van het decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex, de notariële akte van verkoop en de
vestiging van deze erfdienstbaarheid te ondertekenen namens de stad Mechelen.
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Samenaankoop groene energie voor
inwoners Provincie Antwerpen. Beslissing tot deelname in 2017 en
geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om deel te nemen aan het provinciaal initiatief voor de samenaankoop van
groene energie voor inwoners uit de provincie Antwerpen in 2017 via:
 Communicatie van dit initiatief
 Loketfunctie organiseren in het Huis van de Mechelaar.
Artikel 2
Het college besluit gebruik te maken van het aanbod vanuit de provincie om een inschrijfsessie
(loketdienst- VM: 9-13u) op 19 september 2017 te organiseren rond het provinciaal initiatief
voor de samenaankoop van groene energie.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Marketing en
communicatie

Aug/sept 2017

Mee zorgen voor bekendheid van
dit provinciaal initiatief.

Milieu en
landbouw

6 (VM) en 7 (NM)
november of 13
en 14 november
2017

Uitlenen van 1 personeelslid om
de loketdienstverlening
(definitieve acceptatie) te
organiseren.

Winkelmanagement
WinkelManagement
en ICT
Milieu en
landbouw

opmerking

Vastleggen van loketrechterzijde voor 3 data’s: 19
september, 6 en 7 november
2017
18 september 2017 Programmatie van een knopen 3 november 2017 samenaankoop groene stroom op
de digitale zuil naast de knoppen
‘ik heb (geen) afspraak
6 en 7 november
of 13 en 14
november 2017

Uitlenen van 1 personeelslid om
de loketdienstverlening
(definitieve acceptatie) te
organiseren.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Samenaankoop zonnepanelen (PV
panelen) voor inwoners provincie Antwerpen. Beslissing om deel te
nemen in 2017 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit deel te nemen aan het provinciaal initiatief voor de samenaankoop van
zonnepanelen (PV panelen) in 2017, voor inwoners uit de provincie Antwerpen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en
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datum

opdracht

opmerking

Mee zorgen voor bekendheid van dit
8

communicatie
Interne
dienstverlening
en protocol

provinciaal initiatief.
7 juni 2017

Keldermanszaal ter beschikking
stellen alsook drank (wijn, fruitsap en
kraantjeswater) - personeel dient niet
voorzien te worden

Artikel 3
Het college besluit:
 een lezing te organiseren om de samenaankoop zonnepanelen te promoten op woensdag 7
juni 2017 in de Keldermanszaal om 19u (deuren open om 18.30u);
 om een infomoment te organiseren voor de vrijblijvend ingeschreven Mechelaars aan de
samenaankoop zonnepanelen in het auditorium van het cultuurcentrum op 13 september
2017.
Artikel 4
Het college besluit schepen Marina De Bie af te vaardigen om aanwezig te zijn:
 op de lezing rond zonnepanelen op woensdag 7 juni 2017 in de Keldermanszaal om 19u
(deuren open om 18.30u);
 op het infomoment, in het auditorium van het cultuurcentrum, op 13 september 2017 om
19.30 uur (deuren open om 19.00 uur).

P&P - Mobiliteit. Buurtfietsenstallingen. Beheersovereenkomst met
fietsatelier en beslissing tot toepassing van het bestaande
retributiereglement.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het ‘Gebruiksreglement buurtfietsenstallingen en fietskluizen’ goed.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om de buurtfietsenstallingen in Oude Liersebaan en Hoveniersstraat
te laten uitbaten door ’t Atelier VZW volgens aangegeven voorwaarden.
Artikel 3
Het college is niet akkoord om de prijzen te verhogen en besluit dat het bestaande
retributiereglement voor het ter beschikking stellen van fietskluizen en buurtfietsenstallingen
wordt toegepast.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en
communicatie /
Natuur- en
groenontwikkeling

datum
Mei 2017

Collegebeslissingen website
28 april 2017

opdracht
Communicatie buurtstallingen
integreren bij communicatie
rond opening tuinen en parken

opmerking
Info wordt aangeleverd
door mobiliteit
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Sociale Tewerkstelling. Ecoso en 't Atelier: Aktename evaluatie
samenwerkingsovereenkomsten Ecoso en 't Atelier en verwijzing naar
de gemeenteraad van de voorstellen tot samenwerkingsovereenkomst
tussen de stad en Ecoso en tussen de stad en 't Atelier voor 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw.
Artikel 2
Het college neemt akte van de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met ’t Atelier
vzw.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor 2017 met Ecoso vzw.
 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor 2017 met ‘t Atelier vzw.
Artikel 4
Na goedkeuring door de gemeenteraad geeft het college de opdracht aan de financieel
beheerder de financiële aspecten voor Ecoso vzw als volgt te regelen:
artikel
2017/6490111/30/0550/01

bedrag
7500 euro

Omschrijving
Maandelijkse toelage
2017

leverancier
Ecoso vzw

Artikel 5
Na goedkeuring door de gemeenteraad geeft het college de opdracht aan de financieel
beheerder de financiële aspecten voor ‘t Atelier vzw als volgt te regelen:
artikel
2017/6490111/30/0550/01

bedrag
3666 euro

omschrijving
Maandelijkse toelage
2017

leverancier
‘t Atelier vzw

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Hazelaarstraat 24 juni
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Hazelaarstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 24 juni
2017 van 16u 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).
 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.
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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;
vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing;
voor een straatfeest zijn volgende voorwaarden (categorie 1 – niet ingedeeld) van
toepassing:
- geluidsniveau in de inrichting: <= 85dB(A)Laeq,15min op gelijk welke plaats in de
inrichting waar zich personen kunnen bevinden;
- geluidsniveau in de omgeving: voorwaarden hoofdstuk 6.7 VLAREM II;
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;
om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen;
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

24/6/2017
van 12u
tot 21u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van 2de helft
Hazelaarstraat

opmerking


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

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Buurtfeest Vrouw Van
Mechelenstraat 26 mei 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vrouw Van Mechelenstraat de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op
26 mei 2017 van 16u 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;
 vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing;
 voor een straatfeest zijn volgende voorwaarden (categorie 1 – niet ingedeeld) van
toepassing:
- geluidsniveau in de inrichting: <= 85dB(A)Laeq,15min op gelijk welke plaats in de
inrichting waar zich personen kunnen bevinden;
- geluidsniveau in de omgeving: voorwaarden hoofdstuk 6.7 VLAREM II;
 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;
 om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen;
 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.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

26 mei
2017
van 16u
tot 24u

Parkeervrij maken
van Vrouw Van
Mechelenstraat van
nr. 1 t.e.m. 15

26 mei
2017

Verkeersvrij maken
van Vrouw van
Mechelenstraat

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 Vrouw Van Mechelenstraat dat doorgaat op 26 mei 2017
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Vrouw Van Mechelenstraat, dat doorgaat op
26 mei 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 26 mei 2017,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Vrouw Van Mechelenstraat
- Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Nieuwe Beggaardenstraat en het
huisnummer 15, op 26 mei 2017, tussen 16u00 en 24u00, 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 op 26 mei 2017, tussen 16u00 en 24u00, in beide richtingen verboden voor
alle bestuurders tussen het kruispunt met de Nieuwe Beggaardenstraat en het huisnummer 15.
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 2017. Buurtfeest Den Artiest 15 tot 17
september 2017
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
BVBA Tschrans voor de organisatie van buurtfeest Den Artiest op Pasbrugplein van 15
september 2017 tot 17 september 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.
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De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
De activiteit dient dus beperkt te blijven tot het Pasbrugplein zelf zodat de doodlopende
Canadadreef steeds bereikbaar blijft via de Pasbrugstraat. De garages op het Pasbrugplein
dienen eveneens steeds bereikbaar te blijven.
Verder dient de organisator de bewoners van het Pasbrugplein, Pasbrugstraat en
Canadadreef min. 10 dagen voorafgaand per brief in kennis te stellen van de parkeer- en
verkeersbeperkingen.

Artikel 2
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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

15
september
2017 16u
tot 17
september
2017 22u

Parkeervrij maken van
Pasbrugplein

16
september
2017 van
16u tot
24u

Verkeersvrij maken van
Pasbrugplein

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest op het Pasbrugplein, dat doorgaat op 15 en 16 september
2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest op het Pasbrugplein, dat doorgaat op 15 en 16
september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 15 tot 17
september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Pasbrugplein:
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Het parkeren is verboden van 15 september 2017 – 16.00 uur tot 17 september 2017 –
22.00 uur. 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.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 16 september
2017 – 16.00 tot 24.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden C3.
Artikel 3: Pasbrugstraat
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 16 september 2017 – 16.00 tot 24.00 uur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C1 en
F19.
Artikel 4: Pasbrugstraat ter hoogte van de huisnummers 19, 21, 23 en 31
Het parkeren is verboden op 16 september 2017 van 16.00 tot 24.00 uur. 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 5: Nekkerspoelstraat met kruispunt Pasbrugplein:
Links en rechts afslaan wordt op 16 september 2017 van 16.00 tot 24.00 uur verboden.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 8:
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. Maatjesfeest 14 juni 2017.
Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Karel Meyer en Luc Marien voor de organisatie van Maatjesfeest op de Grote Markt op 14 juni
2017 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...)
 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.
 De organisator dient zelf te voorzien in sanitaire voorzieningen
 Opbouw gaat door op 13 juni 2017 en afbraak op 15 juni 2017.
 Deze activiteit dient door te gaan op het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt binnen
de verwijderbare paaltjes. De brandwegen langs beide zijden van de horecazaken mogen
niet ingenomen worden door inrichtingen.
 Wat betreft op- en afbouw dient de organisator rekening te houden met het autoluw
karakter van de Grote Markt en omliggende straten (registratie bij Indigo) en dienen
bijkomend deze voertuigen voorzien te worden van een doorgangsbewijs afgeleverd door
het team verkeerssignalisatie. De organisator dient te voorzien in bijkomende
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toiletvoorziening die duidelijk via voldoende en grote pictogrammen moeten aangeduid
worden die op het bijgevoegde plan niet zijn voorzien.
De organisator dient een aangepast inplantingsplan over te maken met inplanting van de
sanitaire voorzieningen en bewegwijzering ervan.
De organisator dient bij deze organisatie de bepalingen van de Omzendbrief m.b.t. de
veiligheid van festivals en evenementen met grote volkstoeloop in het kader van het
veiligheidsniveau 3 na te leven en de nodige fysische maatregelen te nemen zodat inrijden
op het evenement onmogelijk wordt. We stellen dan ook voor dat dat de Grote Markt
onttrokken wordt aan het openbaar domein zodat de organisator zelf moet zorgen voor
deze fysische maatregelen en zelf ook instaat voor de beveiliging van zijn evenement.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 750,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 14
juni 2017 van 14u tot 23u conform het goedgekeurde kader in zake geluidsnormen dd. College
24.02.2017 – punt 77, 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 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en 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.
 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten
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datum
14/6/2017

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
elektriciteit
16

Voorzien van watertoevoer
Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes
Wijkonderhoudsteam
Evenementenloket

14/6/2017

Leveren van 20 vuilnisbakken
Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

Artikel 6
Het college geeft geen toelating voor het openstellen van de openbare toiletten, gelet op het
feit dat de organisator zelf dient te voorzien in sanitaire voorzieningen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Osacarpelouza Festival 20 mei
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Racing Mechelen voor de organisatie van Oscarpelouza Festival in het stadion van Racing
Mechelen van zaterdag 20 mei 2017 van 07u tot 24.00u met afbouw tot 0.30u, 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
 Maximaal 2000 bezoekers gelijktijdig aanwezig
 Gelet op het feit dat er meer dan 500p aanwezig zullen zijn,dient er een PRIMA dossier
ingevuld te worden ten laatste 14 dagen voor het evenement.
 Het evenement gaat door op privaat terrein zodoende dat de organisator zelf moet
voorzien in de beveiliging van zijn evenement. Voor deze activiteit stellen we voor dat de
organisator moet voorzien in een erkende bewakingsonderneming met inzet van 8 erkende
bewakingsagenten.
 De organisator dient bij deze organisatie de bepalingen van de Omzendbrief m.b.t. de
veiligheid van festivals en evenementen met grote volkstoeloop in het kader van het
veiligheidsniveau 3 na te leven.
 Tevens dient de parallelweg met het stadium gelegen tussen de Oscar Van Kesbeeckstraat
en de Schorsmolenstraat te worden vrijgehouden.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 20
mei 2017 van 16u tot 24.00u met afbouw tot 0.30u (muziek op achtergrond), conform het
goedgekeurde kader inzake geluidsnormen dd. college 24.02.2017 – punt 77, 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
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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 (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 een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Oscar
Vankesbeeckstraat, Elektriciteitsstraat en Schorsmolenstraat , mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf [datum] en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk [datum].
 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 toelating voor de organisatie van een rommelmarkt, 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.


Overheidsopdrachten. Overheidsopdrachten. Leveren en plaatsen van
nieuwe stoelen in de Sint Pieter- en Paulkerk te Mechelen. Bestek
2017-OO-MZ-161. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Collegebeslissingen website
28 april 2017

18

Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 19 april 2017,
opgesteld door de dienst Monumentenzorg 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 plaatsen van nieuwe stoelen in de Sint Pieter- en
Paulkerk te Mechelen” op basis van het verslag van nazicht aan de laagste bieder, zijnde Kree
Interieur, Essensteenweg 30 te 2950 Kapellen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Cultuur, Toerisme en Kunstonderwijs.
Vaststelling agenda vergadering van 9 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van dinsdag 9 mei 2017 om 19.30 uur aan ARSENAAL/Lazarus,
ingang Dijlepad:
 1. Voorstelling nieuwe directeur en werking Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen.
(Toelichting door Jelle Dierickx, directeur)
 2. Bijwonen van een concert "Children of Nowhere" met de Voice in Residence Lore Binon.

Economie. Efro project The Box Vlaanderen en Hoogstraat Natuurlijk opstart Korenmarkt 17 - ondertekening huurovereenkomst.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Mest goed voor het beheer van
het pand Korenmarkt 17 voor de uitbating van een horeca-incubator en geeft opdracht aan de
burgemeester en stadssecretaris om de overeenkomst te ondertekenen.

Bibliotheek. Project Leeswereld. Goedkeuren projectaanvraag bij
Agentschap voor integratie en inburgering van de Vlaamse
Gemeenschap.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om voor het project ‘Leeswereld een subsidieaanvraag in te dienen
bij het Agentschap voor integratie en inburgering van de Vlaamse Gemeenschap.

Overheidsopdrachten. Verhuis erfgoedcollectie uit tijdelijke loods Rato.
Bestek 2017-OO-ME-182. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Verhuis erfgoedcollectie uit tijdelijke loods Rato” akte
van het verslag van nazicht van de offertes van 26 april 2017, opgesteld door Musea & Erfgoed
in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
Collegebeslissingen website
28 april 2017

19

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 “Verhuis erfgoedcollectie uit tijdelijke loods Rato” aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Iparc
cvba, Vekestraat 29B bus 14, 1910 Kampenhout.
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