STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 28 september 2018

Belastingen en Inningen. Belasting op sluikstorten 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
sluikstorten 2018/1– 2018 voor een totaal bedrag van € 12.650,00.

Belastingen en Inningen. Belasting bedelen van maaltijden per bromfiets
2018. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
bedelen van maaltijden per bromfiets – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van
€ 6.000,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte – aanslagjaar 2018 - voor een totaal bedrag van € 71.907,40.
Periode deels april, mei en juni 2018.

Toezicht Financiën. Vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
De Pont. Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
De Pont.
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Monumentenzorg. Open Monumentendag 9 september 2018. Evaluatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de evaluatie van de Open Monumentendag 2018 die plaatsvond op
zondag 9 september 2018.

Beheer 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:
 Kapellebaan 48
Puntopening T 18415.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Blarenberglaan 21
klantaansluiting T 18416
 Mechelbaan 29
klantaansluiting T 18417
 Juniorslaan 97
klantaansluiting T 18418
 Rapsteelhof (kabel wordt gelegd in de nog niet aangelegde straten)
Plaatsen van ondergrondse kabel T 18419.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Adegemstraat
Saneren MS/ Bijplaatsen LS E 18413.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 M. Gandhistraat
Telecomwerken Prox 18414
 Drabstraat, Vismarkt, Begijnenstraat in synergie met Eandis
Telecomwerken Prox 18421.
Artikel 5
Het college geeft toelating aan SignCo Jozef De Blockstraat 74 2830 Willebroek,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Brusselpoortstraat
plaatsing fietstelpaal SC 18420.
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Uitvoeringsdiensten. Kennisname verslag taskforce netheid openbaar
domein d.d. 29 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de taskforce netheid openbaar domein van 29
augustus 2018.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 5 december 2018 om 09.00.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Milsenstraat - dakwerken.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen, Milsenstraat 17-19, uitvoeren
dakwerken.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u );
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Routes werfverkeer:
 de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet;
 deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
 de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
 van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de
dienst signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
- woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u;
- deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
 de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
 de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
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Ter hoogte van het vermeld pand wordt op het openbaar domein een kraan opgesteld.
De Milsenstraat wordt doodlopend op deze werfzone met minimale doorgang van 1,68
meter voor fietsers en voetgangers.
 Aan beide zijden van de Milsenstraat wordt het bord F45b geplaatst, aan de werfzone zelf
nadars met bord C3+M2
 Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
Voetgangers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ...,
vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben
een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden
voorzien;
- rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
- werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis;
- de minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien;
- rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
- werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis;
- de minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
Voor de overige weggebruikers:
- auto’s: ter hoogte werf geen doorgang.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen, Milsenstraat 17-19, uitvoeren dakwerken, in de
periode van 26-10-2018 tot en met 07-11-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de Milsenstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
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Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Veluwestraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Veluwestraat 22, 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
 De werkuren worden vastgelegd als volgt:
- van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
- zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
- niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
 Routes werfverkeer:
- de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet;
- deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
- de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
 Er worden geen werftransporten toegelaten:
- op zon- en feestdagen;
- tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
- in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
 Voor de transporten in de binnenstad:
- van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de
dienst signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
o maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30
en 17.00 u;
o woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u;
o deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties.
 Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
- het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
 Voorwaarden bij sloopwerken:
- de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
- de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 Op de rijbaan wordt een werfzone ingericht voor het plaatsen van een kraan. Fietsers en
voetgangers behouden doorgang. Auto’s kunnen de werf niet voorbij.
 De Langhestraat wordt tussen het kruispunt van de Veluwestraat en de Spiegelstraat
dubbelrichting.
 De Veluwestraat wordt eveneens dubbelrichting tussen De Langhestraat en de Lange
Pennincstraat.
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Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de
werken volgende minimale maatregelen op:
- voetgangers:
o er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen,
..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en
hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien;
o rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
o werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute
thuis;
o de minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
- fietsers:
o er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien;
o rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
o werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute
thuis;
o de minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Veluwestraat 22, 2800 Mechelen, in de periode van 08-10-2018 tot
en met 26-10-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de De Langhestraat en Veluwestraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken
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Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Marketing en Communicatie. TV en FILM: Opnamen tankstation Pollet
Hombeeksesteenweg - productiehuis Czar uit Brussel - parkeerverbod.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de aanvraag van productiehuis Czar uit Brussel voor de
opnamen van de BBC reeks Baptiste Brussel op donderdag 4 oktober 2018 tussen 19 uur en
21.30 uur aan Tankstation Pollet aan de Hombeeksesteenweg 253 te Mechelen.
Artikel 2
Het college beslist om de gebruikelijke 6 parkeerplaatsen voor TV & Filmopnamen voor te
behouden voor deze opnamen.
Artikel 3
Bij toewijzing van de parkeerplaatsen wordt een factuur gestuurd naar productiehuis Czar Film
& TV – Koolmijnenkaai 30-34/bus 13 – 1080 BRUSSEL. Ondernemingsnummer 0846783670.
Artikel 4
Productiehuis dient de buurtbewoners Hombeeksesteenweg – Eggestraat tijdig te verwittigen
van deze opnamen.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
4 oktober
2018 van
19u tot 22u

opdracht
Parkeervrij maken van de
Hombeeksesteenweg (van
aan de ingang Vrijbroekpark
tot nr 286 en van nr 271 tot
nr 255) en de Eggestraat
tussen Hombeeksesteenweg
en nr 14, aan beide zijden
van de straat.

opmerking
Het parkeerverbod zal
aangerekend worden.

Strategie en Ontwikkeling. Aktename van het Cohesiebeleid Post2020 en
goedkeuring van deelname aan het overleg tussen burgemeesters en
Europarlementariërs op maandag 5 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het Cohesiebeleid Post 2020 en geeft de dienst Strategie &
Ontwikkeling opdracht om mogelijke scenario’s voor standpuntbepaling naar Vlaanderen toe
verder te onderzoeken.
Artikel 2
Het college vaardigt Bart Somers, burgemeester, af voor deelname aan het overleg met de
MEP’s op maandag 5 november 2018 van 14u tot 17u in het Europees Parlement.
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Vastgoedbeleid. Beslissen om een openbaar onderzoek in te stellen met
betrekking tot de principiële beslissing van de gemeenteraad tot
vaststelling van de straatnaam Hellebeemd voor één van de twee
zijstraten van de hoofdontsluiting van de verkaveling “De Bergen” te
Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit gedurende de periode van 01.10.2018 tot en met 31.10.2018 een
openbaar onderzoek in te stellen omtrent de principiële beslissing van de gemeenteraad van
25.09.2018 tot vaststelling van de straatnaam Hellebeemd voor één van de twee zijstraten
van de hoofdontsluiting van de verkaveling “De Bergen” te Hombeek.

Wonen. Lokaal woonbeleid-Sociaal Wonen-Aflsuiten sociaal
woonbeleidsconvenant. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant voor de
mogelijkheid tot het realisatie van maximaal 73 bijkomende sociale huurwoningen.
Artikel 2
Het college verwijst de convenant ter goedkeuring door naar de gemeenteraad.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal. Goedkeuring
hechten aan overeenkomst met De Noterbuurt voor het gebruik van
het pleintje ingesloten door De Noterstraat in het kader van de
subsidie Klimaatneutrale buurten en initiatieven.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de overeenkomst met De Noterstraat voor het gebruik van
het pleintje ingesloten door de De Noterstraat in het kader van de subsidie Klimaatneutrale
buurten en initiatieven.
Artikel 2
Het college machtigt burgemeester Bart Somers en algemeen directeur Erik Laga om deze
overeenkomst en plaatsbeschrijving voor de stad Mechelen te ondertekenen.

P&P - Mobiliteit. Beslissen over verderzetting Shopping shuttle.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de Shopping shuttle na 31 januari 2019 met een termijn van 2 maanden
te verlengen en geeft opdracht aan de financiële dienst om hiervoor via budgetwijziging nr.
2/2018 een bedrag van 12.673,95 euro te voorzien.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst mobiliteit om in samenwerking met de dienst
overheidsopdrachten een bestek voor te bereiden waarbij rekening gehouden wordt met de
uitbreiding van een pendeldienst naar andere vervoersmodi.

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Cambio. Goedkeuren bevraging nieuwe
standplaats voor elektrisch voertuig.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de subsidieaanvraag van cambio voor een 2 de elektrische
deelwagen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat cambio een bevraging doet onder haar abonnees naar de meest
gewenste standplaats voor een tweede elektrische wagen in het cambio-aanbod.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om, afhankelijk van de resultaten van deze bevraging een nieuwe
standplaats of een bijkomende parkeerplaats te voorzien op één van volgende locaties:
 Raghenoplein (extra parkeerplaats op bestaande standplaats);
 Kan. de Deckerstraat (2 parkeerplaatsen op nieuwe standplaats ter hoogte van laadpaal);
 Gebr. Verhaegenstraat (2 parkeerplaatsen op nieuwe standplaats ter hoogte van laadpaal);
 Van Kerkhovenstraat (2 parkeerplaatsen op nieuwe standplaats ter hoogte van laadpaal).

Sociaal Beleid. Goedkeuring Halloween-activiteit Mechelen-zuid op
dinsdagavond 30 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij de toelating wordt
verleend om een Halloween-activiteit in wijkhuis Mechelen-zuid en op het speelplein Berkenhof
te mogen organiseren op dinsdagavond 30 oktober 2018 van 18u tot 22u.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van de halloween-activiteit op dinsdagavond 30 oktober 2018
goed mits naleving van de volgende voorwaarden:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement;
 algemene voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein;
 algemene bestuurlijke politieverordening;
 een plan van de opstelling minimum één week voor de organisatie aan de brandweer wordt
bezorgd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer
budgetsleutel
bedrag
omschrijving
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2018140534

2018/6130370/20/0171/01

530 euro

Vuurshow De Vuurspuwer

Artikel 4
Het college neemt akte van het besluit van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot toe te kennen van 530 euro voor het betalen van de
vuurshow.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

Leveren van volgend materiaal
op het speelplein Berkenhof
- 5 lange tafels
- 10 stoelen
- 1 kofferfrigo
- 3 verlengdraden van 20m, 2
van 50 m + 3 contactdozen
- 3 afvalcontainers
- 10 nadarhekken

DATUM
UITVOERING
Tegen ten laatste
dinsdag
30/10/2018

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker

Plaatsen van 1 tent nl. van 6m
op 3m
Dienst toezicht en
Sociale controle
OF
Politie

Begeleiding door de
gemeenschapswachten of politie
tijdens de halloweenstoet van
19u tot 20u30

Dinsdagavond
30/10/2018

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Emiel Engelsstraat 3
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Emiel Engelsstraat de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op
zaterdag 3 november 2018 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.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
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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 Katrien Peeters 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, 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, 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;
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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
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

3/11/2018
van

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Emiel
Engelsstraat

opmerking


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

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurttfeest in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 3 november 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 3
november 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 3 november
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Emiel Engelsstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Baron Coppenslaan en het jaagpad
langs de Nete, op 3 november 2018 tussen 14u00 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 verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen het kruispunt met
de Baron Coppenslaan en het jaagpad langs de Nete, op 3 november 2018 tussen 14u00 en
24u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Lange Akkerstraat 3
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Lange Akkerstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
zaterdag 3 november 2018 van 14u 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...)
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De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

3/11/2018
van 14u
tot 20u

Verkeersvrij maken
van de Lange
Akkerstraat

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Lange Akkersstraat, dat doorgaat op 3 november 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Lange Akkersstraat, dat doorgaat op 3
november 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 3 november
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Lange Akkersstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 3 november 2018 tussen
14u00 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.

Toerisme en UiT. Overloopparking 2. Gebruiksovereenkomst kampeerautogroepen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de Gebruiksovereenkomst kampeerauto-groepen goed, mits aanpassing
artikel 7 van de overeenkomst naar 300 EUR (waarborgbedrag).
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Gemeenschapswachten

voor en na
gebruik
overloopparking
2

controle overloopparking 2

Dienst toerisme

bij aanvraag
gebruik

aanvraag toelating, opmaak
gebruiksovereenkomst en
opdracht terugstorten
waarborg

Dienst Financiën

voor gebruik
overloopparking
2

ontvangen waarborg

Dienst Financiën

na gebruik
overloopparking
2

indien terrein ok:
terugstorten waarborg

opmerking
doorgeven
bevinding aan
dienst toerisme

indien terrein niet ok: innen
belasting

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Sinte Mette Lichtstoet en
Paardenommegang 4 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Sinte Mettecomité Hombeek en Hoembeka vzw voor de organisatie van Sinte Mettelichtstoet,
Paardenommegang in Hombeek op 4 november 2018 , mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
19/10/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Het wandelweggetje kan eenmalig gebruikt worden om met paarden en karren tot aan de
kerk te geraken voor de dierenzegening.
Artikel 2
Het college keurt volgende omlopen goed:

Collegebeslissingen website
28 september 2018

14




Paardenommegang: St. Martinusstraat, Stationsplein, Kriekerijveld, Schippersweg,
Bosbesstraat, Moerbeistraat, Kapelseweg, Buurtweg, Hombekerkouter, Carmosteynstraat,
Locquestraat, Hombekerkouter, Sint Martinusstraat tot parking kerk.
Lichtstoet: Start aan dorpshuis, links naar de Diepestraat, links Stationsplein, links StMartinusstraat, rechts Gemeentestraat, links Hombekerkouter, links Leibeekstraat; rechts
St-Martinusstraat, via stukje Hombekerkouter naar Locquetstraat, links Carmosteynstraat,
links Hombekerkouter, rechts Kapelseweg, links Moerbeistraat, links Gagelstraat, rechts
Kruisbesstraat, links Diepestraat, rechts Hombekerkouter en einde aan KWB-velden.

Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Rene Schelkens 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 4
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 (min. 6kg
bluspoeder of gelijkwaardig) 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 toelating tot het plaatsen van vuurkorven en optreden van vuurspuwer, 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 (6kg ABC poeder of gelijkaardig)
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Wijkonderhoudsteam

4/11/2018

Leveren van 5 vuilnisbakken
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Uitvoeringsdiensten

Verkeerssignalisatie

4/11/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 20
nadars

4/11/2018

Verwijderen van paaltjes aan
dorpshuis

4/11/2018
van 10u
tot 13u30

Parkeer- en verkeersvrij
maken van de Diepestraat
vanaf Stationslein tot aan
kruising van Kruisbesstraat
en parking voor de kerk

4/11/2018
van 12u
tot 19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van parking aan de
sportvelden Hombekerkouter

4/11/2019
van 19u
tot 20u30

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Hombekerkouter
van Leibeestraat tot SintMartinusstraat

Huurprijs:

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Artikel 7
Het college geeft extra opdracht aan de uitvoeringsdiensten om 2 paaltjes aan begin
heringerichte dorpshart t.h.v. Kriekerijveld tijdelijk weg te nemen om doorgang mogelijk te
maken voor ommegang.
Artikel 8
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Het voorzien van politiebegeleiding bij de
Paardenommegang
Het voorzien van politiebegeleiding bij de
Sinte-Mettelichtstoet en de organisatoren
ondersteunen met de stoet te beveiligen en
straten te blokkeren
Het voorzien van politiebegeleiding wanneer
de organisatoren de Sinte-Mettepop ophalen
en terugbrengen (adres: Larestraat 3, 2811
Hombeek)

4/11/2018 van
12u00 tot 13u

opmerking

4/11/2018 van
17u30 tot 19u
4/11/2018 van
17u tot 17u30 en
van 19u15 tot
19u45

Artikel 9
Op alle kruispunten langs de omloop waar deelnemers in aanraking kunnen komen met
verkeer dient een seingever geplaatst te worden. Ook op kruispunten die bemand worden
door een politieambtenaar.
De lijst van de seingevers (naam, geboortedatum, adres) moet uiterlijk zeven dagen voor de
start van de Paardenommegang en Sinte-Mettelichtstoet overgemaakt worden aan de lokale
politie (Lokale politie Mechelen, dienst openbare orde, Frederik de Merodestraat 88, 2800
Mechelen).
De seingevers moeten om de linkerarm een band dragen. Op deze band moet horizontaal de
nationale kleuren staan. In de gele strook moet in zwarte letters het woord ‘signaalgever’
staan.
Om het verkeer stil te leggen, moeten signaalgevers gebruik maken van een bord waarop het
verkeersbord C3 op beide zijden is afgebeeld.
De seingevers moeten opgesteld staan op onderstaande plaatsen van het parcours:
Seingevers Sinte-Mette lichtstoet:
- Diepestraat – straat cultuurcentrum
- Diepestraat - Stationsplein
- Stationsplein - Frans Reyniersstraat
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-

St-Martinusstraat - Gemeentestraat
Gemeentestraat - Frans Reyniersstraat
Frans Reyniersstraat - Frans Reyniersstraat
Frans Reyniersstraat - Mechelseweg
Hombekerkouter - Leibeekstraat
Leibeekstraat - St-Martinusstraat
St-Martinusstraat - Kruisbesstraat
St-Martinusstraat - Hombekerkouter
St-Martinusstraat - Hombekerkouter
Locquetstraat - Leliëndaalstraat
Carmosteynstraat - Hombekerkouter
Hombekerkouter - Leliëndaalstraat
Kapelseweg - Hombekerkouter
Kapelseweg - Kruisbesstraat
Kapelseweg- Gagelstraat
Moerbeistraat - Moerbeistraat – 1° zijtak rechts
Moerbeistraat - Rode Doornstraat
Gagelstraat - Moerbeistraat
Gagelstraat - Sparrenstraat
Kruisbesstraat - Gagelstraat
Kruisbesstraat - Diepestraat
Sint-Maartensplein - Diepestraat
Diepestraat - Hombekerkouter
Hombekerkouter - Locquetstraat
Hombekerkouter - St-Martinusstraat
Hombekerkouter - Leibeekstraat

Seingevers Paardenommegang:
- St-Martinusstraat – straat cultuurcentrum
- Gemeentestraat - St-Martinusstraat
- St-Martinusstraat – Stationsplein
- Diepestraat – Stationsplein
- Vlierbesstraat – Schippersweg
- Bosbesstraat – Moerbeistraat
- Gagelstraat – Moerbeistraat
- Rode Doornstraat – Moerbeistraat
- Moerbeistraat - Pleintje Moerbeistraat
- Moerbeistraat - Moerbeistraat doodlopend gedeelte
- Kapelseweg – Moerbeistraat
- Kapelseweg – Buurtweg 31
- Hombekerkouter - Buurtweg 31
- Hombekerkouter – Carmosteynstraat
- Locquetstraat – Carmosteynstraat
- Leliëndaalstraat – Locquetstraat
- Hombekerkouter - Locquetstraat
- Hombekerkouter - St-Martinusstraat
- Sint-Martinusstraat – St-Maartensplein
Artikel 10
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de Paardenommegang en Sinte Mette Lichtstoet die doorgaat op 4 november
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Paardenommegang en Sinte Mette Lichtstoet die doorgaat op
4 november 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 4 november
2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Maartensplein, Diepestraat tussen Stationsplein en Kruisbesstraat:
Het parkeren is verboden op 4 november 2018 tussen 10.00 en 13.30 uur aan beide
zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
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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 4 november 2018
tussen 11.00 en 13.30 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.,
Artikel 3: Kruisbesstraat tussen Gagelstraat en Diepestraat, Diepestraat tussen
Hombekerkouter en Kruisbesstraat:
Met uitzondering van plaatselijk verkeer is het verkeer verboden voor alle bestuurders
in beide richtingen op 4 november 2018 tussen 10.00 en 13.30 uur. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 4: Hombekerkouter tussen Leibeekstraat en Sint-Martinusstraat:
Het parkeren is verboden op 4 november 2018 tussen 19.00 en 20.30 uur aan beide
zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 4 november 2018
tussen 19.00 en 20.30 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
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.

P&P - Publieke Ruimte. Zitbanken Sint-Romboutskerkhof en dorpshart
Hombeek. Goedkeuring plaatsing zitbanken met rugleuning.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van de brandweer voor een secundaire
uitrukmogelijkheid voor brandweerwagens en toegangsmogelijkheid voor
brandweervrijwilligers van en naar de nieuwbouw brandweerkazerne, en van de vraag voor
een secundaire route voor de veegwagens van de uitvoeringsdiensten van en naar het
centrum.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Gebouwenprojecten in samenwerking met de dienst
Openbaar Domein en Mobiliteit om de secundaire route voor zowel de nood uitruk van de
brandweerwagens, de toekomende brandweervrijwilligers als de veegwagens van de
uitvoeringsdiensten via de Mechelsbroekstraat verder te onderzoeken.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politiezone MeWi om
ANPR camera's op deze locatie te voorzien.
Artikel 4
De uitgave voor de realisatie van de ANPR bewakingscamers’s wordt geraamd op 40.000
euro, is te voorzien op de begroting 2019 van de politiezone Mechelen-Willebroek en wordt
gefinancierd via een dotatie van de stad, op te nemen in het stadsbudget 2019.
Collegebeslissingen website
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Sociaal Beleid. Advies aan Kind en Gezin over de aanvragen van initiatieven
op het grondgebied van de stad in het kader van de uitbreidingsronde
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de aanvragen die door organisatoren in het kader van de
uitbreidingsronde van K&G 2018 werden ingediend.
Het college neemt kennis van de rangschikking van de aanvragen op basis van de criteria,
zoals die door het LOKO ook werd goedgekeurd.
Artikel 2
Het college adviseert K&G om bij de toekenning van de IKT plaatsen aan Mechelen geen
voorrang te geven aan aanvragen voor omschakeling van reeds vergunde plaatsen, maar om
de rangschikking op basis van de criteria zoals goedgekeurd door het LOKO in vergadering van
11 september 2018 te respecteren.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst regie kinderopvang om dit advies aan K&G over te
maken.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring van de opstart van het
goedgekeurde Vlaamse project 'sociale voedseldistributieplatformen'
en aktename van de terugverwijzing van het Europees project
'Flavour'.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan afdeling Sociaal beleid en de afdeling personeel om een
coördinator voor de opstart van een sociaal distributieplatform aan te werven.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de directie Strategie en Ontwikkeling om verder te werken aan
de herwerking van het subsidiedossier Flavour.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan afdeling Sociaal Beleid om een samenwerkingsovereenkomst
met Ecoso op te stellen.

Strategie en Ontwikkeling. Europese subsidies: Partnerschap van de stad
Mechelen in het ESF project "Naar een Zorg IEP (Inclusieve
Economische Participatie) site dienstverlening".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de voortgang van het ESF project zorg IEP site en de testfase die
verankerd wordt in GO! BA Busleyden te Mechelen.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Sociaal Beleid en de afdeling Sociale dienst de
aanstelling van personeel (site coördinator), binnen de marge van het toegezegde
subsidiebedrag, af te stemmen met de dienst Personeel (niveau en duurtijd).

P&P - Mobiliteit. Parkeerplan Arsenaalwijk.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om contact op te nemen met het
Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn over het ombouwen van de haltes aan de
Leuvensesteenweg ter hoogte van de Arsenaalwijk en zo bijkomende parkeervakken te
creëren.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit en afdeling Marketing & Communicatie om
in samenwerking met Cambio en Cozycar een subsidie- en promotiecampagne op te zetten
voor autodelen in de wijk en de verschillende mogelijkheden hiervoor voor te leggen aan het
college.
Artikel 3
Het college is principieel akkoord en geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om in
samenwerking met de dienst Publieke Ruimte, de Bouwdienst en Openbaar Domein de
volgende locaties voor een buurtparking nader te onderzoeken en schetsontwerpen inclusief
een raming hiervoor voor te leggen aan het college:
- Hoek Hanswijkdries / Leuvensesteenweg
- Hoek Smisstraat / Locomotiefstraat
- Perceel Hamerstraat 59
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om een nieuw overleg in te plannen met de
NMBS in het kader van hun parkeerplaatsen aan de Leuvensesteenweg en vaardigt schepen De
Bie hiervoor af.

Overheidsopdrachten. Selectie partner voor pakjesautomaten/slimme
lockers. Bestek 2018-OO-PP-395. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 20 september 2018,
opgesteld door Afdeling Projecten en Planning, Team Mobiliteit 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 “Selectie partner voor pakjesautomaten/slimme lockers” op basis
van het verslag van nazicht aan de enige bieder, die voldoet aan de voorwaarden van het
bestek, zijnde De Buren België NV, Brucargo 829c te 1931 Zaventem.
Artikel 4
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De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-PP-395.

Economie. Kermissen 2018. Goedkeuring organisatie herfstkermis.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de organisatie van de herfstkermis van 5 oktober tot en met 21 oktober
2018 op de Veemarkt goed te keuren zoals voorgesteld.
Artikel 2
Het college beslist volgende attracties toelating te geven (volgens attracties
2008/09/10/11/12/13/14/15/16/17 en rekening houdend met kinderattracties en diversiteit):
Naam
Booms Gebak (Lanove)
Put Alfons
Put Dimitri
Michielsen Michel-Boone
Greif – Van Dievel
Vandonghen
Put Alfons
Deprins Diane

Attractie
Gebak/frituur
Visspel
Kindermolen
Bungee Trampoline
Kinderparatroeper
Gebak/frituur
Visspel
Ballenspel / Berenspel

Afmetingen
6,5m op 3,5m
7m op 2,5m
10m op 8m
8,5m x 8,5m
12 diameter
9m op 5,5m
7m op 2,5m
6m op 2,5m

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Economie

Standgeld te innen volgens het
retributiereglement op de wijkkermissen
Aankondiging kermis op website
Advertentie plaatsen in streekkranten

Marketing en
Communicatie
Uitvoeringsdiensten

Team
verkeerssignalisatie
Onderwijs

DATUM UITVOERING

Vuilniscontainers op kermisgebied +
dagelijks leegmaken
Kermisgebied opkuisen na afloop kermis
10 Nadarhekken op Veemarkt, kant
rijbaan, voor veiligheid
Wegnemen bloembakken op Veemarkt
2 Verdeelkasten of groep Veemarkt
Water aansluiten Veemarkt & Douaneplein
Elektriciteitskast op Douaneplein
Beveiligen van glazen zitbanken
10 Nadarhekken op Douaneplein

Van 5/10 t.e.m.
21/10/2018
22/10/2018 vanaf 12 uur
5/10/2018

Parkeerverbod Douaneplein

Vanaf 2/10 t.e.m.
22/10/2018
Voor 2/10/2018

Kleuter en lagere scholen inlichten over de
kermis via onderwijsnieuwsbrief of mail
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Tegen 2/10/2018
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