STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Eindnotulen
Vergadering van 29 juni 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. Maandverslag april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag april 2018 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag april 2018 naar de overlegcomités.

Toezicht Financiën. Regionaal Landschap Rivierenland vzw. Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 24
mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 24 mei
2018.

Overheidsopdrachten. Aankoop rookmelders via raamcontract voor
brandweerzone Rivierenland - aankoopcentrale via de stad Mechelen.
Goedkeuring gunningswijze "vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking" en de
voorwaarden van bestek 2018-OO-383.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt inzake de opdracht “Aankoop rookmelders via raamcontract voor
brandweerzone Rivierenland - aankoopcentrale via stad Mechelen” de wijze van gunnen vast
volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, aan
de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-383 met als
gunningscriteria:
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1: Kostprijs: 70 punten
2: Kwaliteit van de rookmelder: 30 punten

Artikel 2
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van 19 gemeenten
van brandweerzone Rivierenland bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 3
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Sport. Uitbetaling verbeteringswerken TC Key Point - subsidie 2016 (saldo).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2016, waarvan de werken reeds werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan TC Key
Point.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

2018/6490120/70/0740/02
Ramingsnummer
2018141912

7.078,15 €

omschrijving
TC Key Point

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2016 (saldo)

Monumentenzorg. Voormalig Schepenhuis - bestek 2016-OO-MZ-041 LOT 1goedkeuring verlenging uitvoeringstermijn.
Besluit:
Artikel 1
Het college stemt in met een termijnsverlenging voor de werken vervat in het bestek 2016OO-MZ-041 “voormalig Schepenhuis: herbestemming tot onthaalbalie en kantoren van
Toerisme en UiT”. De nieuwe einddatum wordt vastgelegd op 31 juli 2018.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring organisatie Kinderstrand op de
Grote Markt, van dinsdag 31 juli tot en met zondag 5 augustus 2018,
met opbouw op maandag 30 juli 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de praktische organisatie goed van “Mechelen Kinderstrand” op de Grote
Markt, van dinsdag 31 juli tot en met zondag 5 augustus, met opbouw op maandag 30 juli
2018.
Artikel 2
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een bedrag van 1.000 euro toe te kennen, voor de kleine uitgaven in
het kader van ‘Mechelen Kinderstrand’.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Jeugddienst en
Sportdienst

Afspraken maken
voor opbouw van
Kinderstrand
Voorzien van
verdeelkasten,
elektrische kabels,
verdeeldozen en
wateraansluiting
(Gardena koppeling)
op de grote Markt

Maandag 30 juli 2018

Uitvoeringsdiensten

Maandag 30 juli 2018

OPMERKINGEN

Exacte
hoeveelheden
worden nog
doorgegeven aan
Patrick Maes;

Wegnemen van het
extra stukje strand
dat dienst doet als
kinderhoek bij de
beachvolley

Moet weg in functie
van Marktkramers,
zeker voor start
kinderstrand

Wegnemen van
nadars voor opruim
strand

Wegnemen nadars
in coördinatie met
dienst sport ifv
ophalen strand

Transport voorzien
voor decoratie strand

Economie

Afspraken maken
rond Zaterdagmarkt

Zo spoedig mogelijk

Wijkteams

Het reinigingen van
de Grote markt na
afloop van het
evenement
Openbare toiletten
van het stadhuis
openen tijdens het
evenement

Vanaf maandag 6
augustus 2018

Interne
Dienstverlening
en protocol
Financiën

Voorzien van
voorschot ten bedrage
van 1.000 euro

Na ophalen van het
zand: afspraken zijn
te maken met dienst
Sport

Dinsdag 31 juli tot en
met zondag 5 augustus
2018 van 10u tot 18u.
Woensdag 1 augustus
van 10u tot 20u.
23 juli 2018
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Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring organisatie Kindercarnaval op 17
februari 2019, onder auspiciën van de stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van carnavalsvereniging Gilde De Knullen en gaat
ermee akkoord om het Kindercarnaval op 17 februari 2019 te laten doorgaan onder auspiciën
van de stad. De organisator dient deze erkenning te vermelden op alle communicatiedragers
die gebruikt worden voor de promotie van het evenement.
Artikel 2
Het college neemt akte van de vraag van carnavalsvereniging Gilde De Knullen om
ondersteuning bij de organisatie van het Kindercarnaval en besluit gratis toegang te geven tot
De Loods op zondag 17 februari 2019, exclusief opkuis.
Artikel 3
Het college besluit bijkomend nog volgende medewerking te verlenen voor deze editie:
 financiële ondersteuning schminkstand voor een maximaal bedrag van € 300;
 aanwezigheid van de Rommy-mascotte.
Artikel 4
Het college besluit om communicatie te voeren ter promotie van het Kindercarnaval via de
aangevraagde kanalen van Mechelen Kinderstad en Stad Mechelen. Hiervoor mag Gilde De
Knullen gebruik maken van de Carnaval-Rommy en het logo van Mechelen Kinderstad.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Marketing en Communicatie

Dienst Jeugd

Opdracht
- Voorziet ruimte voor het
kindercarnaval op de borden
aan de invalswegen en de
digitale zuilen onder
voorbehoud van
beschikbaarheid.
- De Loods gratis ter
beschikking stellen op
17/2/2019.
- Rommy-mascotte met 2
vrijwilligers voorzien.
- Communicatie rond het
Kindercarnaval opnemen op
website en Facebook
Mechelen Kinderstad

Opmerking
- Alle input komt van
organisatie zelf.
- Planning onderling af te
spreken met Marketing &
Communicatie.
Afspraken omtrent de huur,
techniek, drank,
benodigdheden, … worden
afgesproken met de
organisatie vzw De Knullen.

Overheidsopdrachten. Renovatie stookplaats Zeeridder - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Renovatie stookplaats Zeeridder” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 18 juni 2018, opgesteld door Stedelijke infrastructuur afdeling Gebouwen.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Renovatie stookplaats Zeeridder” aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde GVK NV, Schaliënhoevedreef 1A te 2800
Mechelen.

Economie. Bijkomende afwijkingen wekelijkse rustdag voor handelaars intra
muros.
Besluit:
Artikel 1
Het college staat bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe voor:
 Handelaars intra muros op volgende data:



Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
WarmWelkomWeekend
Inno
Inno
Zomersolden
Tamaris
Tamaris
Koopzondag
(met braderie)
Warm Welkom Weekend
Inno
Eindejaarsperiode

7/01/2018
18/03/2018
25/03/2018
6/05/2018
1/07/2018
8/07/2018
15/07/2018
9/09/2018
7/10/2018
4/11/2018
16/12/2018
23/12/2018
30/12/2018

Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

Week van
07/01 tem 13/01
18/03 tem 24/03
25/03 tem 31/03
6/05 tem 12/05
01/07 tem 07/07
8/07 tem 14/07
15/07 tem 21/07
9/09 tem 15/09
7/10 tem 13/10
4/11 tem 10/11
16/12 tem 05/01
(2019)

Handelaars extra muros op volgende data:
Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
Brantano
Brantano
Brantano
Zomersolden
Matrassenkoning
Matrassenkoning
Brantano & E5 mode
Weekend van de klant + E5
mode
Carrefour
Carrefour
Carrefour

7/01/2018
11/03/2018
18/03/2018
8/04/2018
1/07/2018
22/07/2018
29/07/2018
16/09/2018
7/10/2018

Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

16/12/2018
23/12/2018
30/12/2018

10
11
12
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07/01 tem 13/01
11/03 tem 17/03
18/03 tem 24/03
8/04 tem 14/04
01/07 tem 07/07
22/07 tem 28/07
29/07 tem 4/08
16/09 tem 22/09
7/10 tem 13/10
16/12 tem 22/12
23/12 tem 29/12
30/12 tem
5/01/2019
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Sociaal Beleid. Goedkeuring buurtfeest 't Hofke op zaterdag 8 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Groenenbeemd de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag
4 augustus 2018 van 09u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van 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.
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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 3
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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

4/8/2018
09u tot
5/8/2018
09u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Groenenbeemd
– gedeelte na
huisnummer 17

opmerking


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

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Herfstbraderie 7 t.e.m. 9 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van de herfstbraderie op 7, 8 en 9 september
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
20/8/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De drie zones (Korte Bruul, deel Onze-Lieve-Vrouwestraat, deel Ijzerenleen kant
Geitestraat) waarin de 4m doorgang niet mogelijk is, kunnen alleen lichte kramen staan die
direct te verwijderen zijn. Voor deze zones dienen vooraf ook contactgegevens (GSM-nrs.)
te worden overhandigd aan de brandweer.
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Artikel 2
Het college keurt het braderiegebied als volgt goed: Bruul, Botermarkt, D. Boucherystraat,
Borzestraat, Blauwhondstraat, Geitestraat, Graaf van Egmontstraat, Steenweg, Schoenmarkt,
Ijzerenleen, Guldenstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Hanswijkstraat (deel tussen Vijfhoek en
Potterijstraat), Korenmarkt (plein), Kruidtuin (enkel stalling ganzenparade, zo dicht mogelijk
tegen de uitgang, aubetten).

Artikel 3
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – vereniging van
handelaars
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 4
Het college geeft toelating voor het plaatsen van kramen, podia en kermiskramen in het
braderiegebied volgens de plannen van de brandweer.
Artikel 5
Het college gaat akkoord dat er animatie in de winkelstraten wordt voorzien teneinde een
bruisend en levendig evenement te bekomen.
Artikel 6
Het college beslist in de Lange Schipstraat, de Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje tijdelijk
tweerichtingsverkeer toe te staan voor de duur van de braderie en de bewoners van deze
straten een tijdelijke vergunning te bezorgen om via Korenmarkt – Guldenstraat – Grootbrug
hun straat in en uit te rijden.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan het team Verkeerssignalisatie om alle nodige signalisatie zoals
voorgeschreven in het advies van de politie in functie te zetten zodat het braderiegebied
juridisch en verkeerstechnisch aangeduid en afgeschermd is.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team
Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

7/9/2018
van 7u tot
9/9/2018
20u

Parkeervrij maken van
braderiegebied

7/9/2018
9u tot
9/9/2018
24u

Verkeersvrij maken van
braderiegebied.

7/9/2018
9u tot
9/9/2018
20u

Enkel plaatselijk verkeer in
Hanswijkstraat

7/9/2018
9u tot
9/9/2018
20u

Tweerichtingsverkeer:
-

-

opmerking
In dit gebied geldt een
verbod op
voertuigenverkeer met
uitzondering van een
doorgangsbewijs

voor de bewoners van
de Lange Schipstraat,
Korte Schipstraat en
Lekkernijstraatje
Louizastraat (tussen
Lange Nieuwstraat en

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
29 juni 2018

8

-

Onze Lieve
Vrouwekerkhof)
’t Plein en Zoutwerf
Frederik de
Merodestraat
Hanswijkstraat
Oude Brusselsestraat
tussen Lange
Nieuwstraat en
vijfhoek

Plaatsen bord C3/M2 en
onderbord “uitgezonderd
bus, taxi’s en hulpdiensten”
op Steenweg en Ijzerenleen

Hierdoor wordt bord
C3/M2 opgeheven

Opheffing van zonale
regeling C3 “uitgezonderd
fietsers en
vergunningshouders” op
Steenweg en Frederik de
Merodestraat
7/9/2018
voor 9u

De gevraagde signalisatie in
functie zetten zodat het
volledige braderiegebied
door signalisatie juridisch en
verkeerstechnisch aangeduid
en afgeschermd is.

9/9/2018
na 20u

De signalisatie verwijderen.
Plaatsen van C3/M2 borden
op volgende plaatsen:
-

-

-

-

Hanswijkstraat ter
hoogte van
Potterijstraat
Oude Brusselstraat
ter hoogte van Graaf
van Egmontstraat
Graaf van
Egmonstraat ter
hoogte van
Faid’Herbestraat
Tessestraat ter
hoogte van OnzeLieve-Vrouwestraat
Ravenbergstraat ter
hoogte van de Onze
Lieve-Vrouwestraat
Onze-LieveVrouwestraat ter
hoogte van ‘t
Plein/Gebroeders
Verhaegenstraat
Korenmarkt ter
hoogte van
Guldenstraat
Guldenstraat ter
hoogte van de inrit
ondergrondse parking
Korenmarkt (Lamot)
Ijzerenleen ter
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-

-

6/9/2018
vanaf 07u

hoogte van
Nauwstraat
Frederik de
Merodestraat ter
hoogte van Biest, ter
hoogte van
Varkensstraat en ter
hoogte van
Scheerstraat
Befferstraat ter
hoogte van
Pelikaanstraatje

Parkeerverbod voorzien in
volgende straten:
Vijfhoek, Onze-LieveVrouwestraat, gedeelte
tussen Gebroeders
Verhaegenstraat en
Louizastraat en
parkeerplaatsen overzijde
kerk.

Brandweer

8/9/2018
7u tot
9/9/2018
21u

Parkeerverbod voorzien in
Hanswijkstraat, Graaf van
Egmontstraat, Onze-LieveVrouwestraat en Ijzerenleen.

7, 8 en
9/9/2018

Geen doorgangsbewijzen
afleveren aan verhuizers in
het braderiegebied

7/9/2018
van 10u
tot 12u,

Controle van het parcours

Samen met politie,
Mechelen Meemaken
en Economie.

Leveren van de gevraagde
materialen

Lijst wordt zo spoedig
mogelijk bezorgd

8/9/2018
van 10u
tot 12u en
9/9/2018
van 10u
tot 12u
Uitvoeringsdiensten

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Gemeenschapswachten

7/9/2018

Leveren van nadars voor
fietsenstalling op Zoutwerk
+ in formatie zetten

9/9/2018

Bemannen van de
fietsenstalling op Zoutwerf.

Evenementenloket

Beleggen van
coördinatievergadering om
alle plannen te overlopen
Opstellen van bewonersbrief

Artikel 9
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Controle van het parcours

7/9/2018 van

Samen met Mechelen Meemaken, dienst
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en optreden in geval van
overtreding.
Enkel sensibiliserend (niet
verbaliserend) optreden
t.o.v. de rijdende fietsers in
het braderiegebied.
De Lijn op de hoogte
stellen, rekening houdend
met de nieuwe regeling
Camera STOP Ijzerenleen
afzetten
Camera STOP Ijzerenleen
terug aanzetten
In het kader van de
reguliere werking zullen in
de mate van het mogelijke
de verkeersploegen
georiënteerd worden naar
het evenement.

10u tot 12u
8/9/2018 van
10u tot 12 en
9/9/2018 van
10u tot 12u

economie en brandweer

Zo snel mogelijk
7/9/2018 om 7u
9/9/2018 20u

7, 8 en
9/9/2018

Artikel 10
Het college beslist dat de APNR-camera’s aan de Bruul, Zoutwerf, Lange Schipstraat en
Steenweg worden uitgezet voor de duur van de herfstbraderie
Artikel 11
Het college gaat akkoord om op vrijdag 7 september 2018 de shopping shuttle extra in te
zetten van 10 tot 19 uur.
Artikel 12
Het college geeft volgende bijkomende opdrachten aan mmMechelen Feest:
 In samenspraak met de afdeling Marketing & Communicatie goede communicatie voeren
waarbij de bezoekers gewezen wordt op de alternatieve bereikbaarheid van de binnenstad
(te voet, met fiets: gebruik fietsenparkings, shopping shuttle,...) en waarbij wordt
uitgegaan van het STOP-principe.
 De centerparking enkel beperkt openhouden voor abonnees en niet als rotatieparking:
doorgangsas voorzien op Ijzerenleen.
 Het afrijden van de wagens van de bloemenkramen/grote vrachtwagens op de Leermarkt
op zaterdag dit jaar beter organiseren (niet via het braderiegebied).

Toerisme en UiT. Toerisme Mechelen. Aktename goedkeuring Europees
project ‘Greenways heritage’ binnen het EU-programma COSME
(Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de goedkeuring van het Europees project ‘Greenways heritage’
binnen het EU-programma COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Mediumsized Enterprises).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan dienst Toerisme om het project te coördineren.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan:
 dienst Strategie & Ontwikkeling om het project administratief en inhoudelijk te
ondersteunen;
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afdeling Financiën om ramingsnummers aan te maken, zodat het project correct kan
worden uitgevoerd en gerapporteerd.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt De Ware Supporters
2 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Supportersclub De Ware Supporter voor de organisatie van een rommelmarkt in Heffen op
zaterdag 2 september 2018 van 08u tot 16u30, mits aan volgende 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 evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Dit werd reeds ingevuld.
 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;
 er mogen geen permanente markeringen aangebracht worden op openbaar domein.
Eventuele resterende markeringen van vorige edities dienen verwijderd te worden.
 Het kruispunt Brouwerijstraat-Steenweg op Heindonk mag niet ingenomen worden.
 De inrichters dienen te voorzien in alternatieve parkeergelegenheid en dienen de parking(s)
te bewegwijzeren.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – organisatie van
Mechelse verenigingen.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
2/9/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Openbaar Domein

Verkeerssignalisatie

opmerking
Huurprijs:110,62 euro

16 tafels
70 stoelen

2/9/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes aan het
dorpsplein

Voor
2/9/2018

Opvullen van eventuele
putten parking aan
glaskelders

2/9/2018

Parkeer- en verkeersvrij
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van 06u
tot 19u

maken van Groenenbeemd,
Steenweg op Blaasveld,
Heffen Dorp, Fonteinweg,
Sint Amandusstraat,
Hooiendonkstraat,
Kazernestraat, Steenweg op
Heindonk, Fabiolalaan

1/9/2018
van 10u
tot
2/9/2018
19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van parking
glaskelders

2/9/2018
van 06u
tot 19u

Plaatsen van parkeerverbod
in de Brouwerijstraat (aan de
beide kanten van de straat)
en de Steenweg op Heindonk
(aan de kant van de onpare
huisnummers)

2/9/2018
van 06u
tot 19u

Plaatsen van parkeerverbod
in de Molenstraat en
tegenaan het kruispunt met
de Steenweg op Blaasveld,
nadars “plaatselijk verkeer”
plaatsen

Sociaal Beleid

2/9/2018

Openstellen toiletten
dorpshuis

Wijkonderhoudsteam

2/9/2018

Verwijderen van eventuele
bloembakken op het
dorpsplein

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Cuba Libre 20 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Cuba Libre, vertegenwoordigd door Miguel Andres Ska voor de organisatie van Cuba Libre op
het binnenplein van Het Anker op vrijdag 20 juli 2018 van 16u 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor 05 juli
2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien dit evenement valt onde de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
02/07/2018.
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
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De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 4 bewakingsagenten ingezet te
worden.
gezien op basis van het inplantingsplan de nuttige publieksoppervlakte beperkt lijkt tot
500m² en de organisatie niet voorziet in andere in-/(nood)uitgangen anders dan de
hoofdingang van de brouwerij (metalen hekwerk met nuttige doorgang van ca 7.5m) dient
het maximum aantal aanwezigen beperkt te worden tot 500p.
De organisator dient de stabiliteit van àlle tijdelijke opstellingen ten allen tijden te kunnen
garanderen en toe te zien op de correct toepassing van deze materialen (bv geen
lichtslingers bevestigen aan statieven/lichtbruggen die enkel ontworpen zijn voor verticale
belasting).
De organisator dient correct gebruik te maken van geschikte materialen.
De fietsenstalling kan eventueel voorzien worden op het grasperk van de G. Gezellelaan
(achter de frituur).
Elektriciteit kunnen we niet voorzien, afspraak te maken met het anker.

Artikel 2
Het college gaat niet akkoord met het deels verkeersvrij maken van de Guido Gezellelaan. Al
de installaties dienen op het binnenplein van Brouwerij Het Anker geplaatst te worden.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
vrijdag 20 juli 2018 van 16u tot 23u, met afbouw tot 23u30, conform goedgekeurd kader
geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten;
 Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 02/07/2018. Op het plan dienen
volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
 Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Miguel Andres Ska 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
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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 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit (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 6
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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 7
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Guido Gezellelaan, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 18/06/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 22/07/2018.
 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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
19/07/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 25 nadars
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opmerking
Huurprijs: 145 euro

15

Wijkonderhoudsteam

20/07/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Missiodag 6 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan IJD
Vlaams Brabant en Mechelen vzw voor de organisatie van Missiodag op zaterdag 6 oktober
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
[datum] bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De 15 tot 20 autobussen mogen zich tijdens de dag parkeren op de grindparking (parking
tussen sportpark De Nekker en UGC Cinema) en dit in de uiterste hoek, het dichtst bij
sportpark De Nekker. De werking van de shopping shuttle mag niet gestoord worden.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
3/9/2018
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
 I.v.m. mobiliteit dient de organisator de deelnemers aan te moedigen met het openbaar
vervoer te komen. STOP principe toepassen en zeker niet de parkings binnenstad
vermelden want deze dienen gebruikt te kunnen worden door bezoekers van Warm
Welkom Weekend en de zaterdagse markt.
 De deelnemers dienen het Koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, na te
leven.
 Wat betreft het gebruik van de grindparking dient er op toe gezien te worden dat de
shopping shuttle kan blijven rijden alsook het feit dat ongeveer 40 motorhomes op deze
parking geparkeerd staan (dit laatste werd in het college van 8 juni 2018 goedgekeurd).
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement gebruik parken en tuinen
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 600,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van parken en tuinen bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
6/10/2018 van 12u tot 14u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
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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 een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Veemarkt, Biest,
Varkensstraat, Keizerstraat, Korte Maagdenstraat, gerechtstraat, Bleekstraat, Paardenstraatje,
Befferstraat, Grote markt, Bruul, Schaalstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 4/10/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 8/10/2018.
 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 keurt de voorgestelde parcours goed, op basis van advies politie:
Degene die vertrekken aan de:
 O.L.V. over de Dijlekerk kunnen stappen via enerzijds de O.-L.-Vrouwestraat, Bruul en
anderzijds via 't Plein, Zoutwerf, Grootbrug, zijrijbaan Ijzerenleen richting Grote Markt;
 Hanswijkbasiliek kunnen enerzijds gaan via Hanswijkstraat, Bruul en anderzijds via bypass
Raghenoplein, Kruidtuin, Leermarkt, Botermarkt richting Grote Markt.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

6/10/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 12 varios
- 200 stoelen
- 6 grote tafels

Sociaal Huis

Onmiddellijk

Nodige afspraken maken met
organiseren i.v.m. toegang
Sinte-Mettetuin

opmerking
Huurprijs: 154 euro

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Dansen aan de Dijle 26 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Encuentro vzw voor de organisatie van Dansen aan de Dijle op de Vismarkt op 26/8/2018 van
13u 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 gezien de aanwezigheid van een hotel,
talrijke horecazaken en de residentie "Hof van Villers".
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
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De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
23/7/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Opbouw kan vanaf 13u. Afbraak mag niet zorgen voor overlast voor de omwonenden.
De voertuigen die gebruikt worden bij op-/afbouw dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs.
De aangelegde dansvloer dient zo aangelegd te zijn dat hij kan worden overreden door de
voertuigen aangezien de achtergelegen gebouwen ALLEEN bereikbaar zijn voor de
voertuigen van de brandweer via de Nauwstraat en niet via de Drabstraat of de
Begijnenstraat.
De voertuigen die gebruikt worden bij op-/afbouw dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – samenwerking met
mmMechelen Feest.
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
26/8/2018 van 16u tot 22u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

26/8/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

opmerking
Huurprijs: gratis

10 nadars

Voorzien van elektriciteit
Openbaar Domein

26/8/2018

De paaltjes op het kruispunt
Ijzerenleen – Nauwstraat niet
plaatsen om 13u30

27/8/2018

De paaltjes op kruispunt
Ijzerenleen – Nauwstraat
terugplaatsen

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Circus Ronaldo Swing 2018. Locatie
Maanrock en wijziging locatie Muizen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Circus Ronaldo voor de organisatie van Swing op de Winketkaai, grasplein achter/ naast
sporthal van 23/8/2018 tot 27/8/2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Parking van de sporthal Winketkaai dient vrij te blijven voor de gebruikers/ bezoekers van
de sporthal.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de nieuwe locatie in Muizen, nl. het plein aan de oude kerktoren
in Muizen.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Cirucs Ronaldo om op de verschillende locaties (Winketkaai en
plein achter oude kerktoren Muizen) te overnachten in de woonwagens, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 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.
Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentelijke wegen in
de buurt van Winketkaai, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 21/8/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 29/8/2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

opmerking

20/8/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit op Winketkaai

Eventueel vanuit
sporthal

20/8/2018

Ter beschikking stellen van
drinkwater op Winketkaai

Eventueel vanuit
sporthal

17/7/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit aan oude
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kerktoren Muizen

Verkeerssignalisatie

Wijkonderhoudsteam

17/7/2018

Ter beschikking stellen van
drinkwater aan ouder
kerktoren Muizen

17/7/2018
07u tot
23/7/2018
24u

Parkeervrij maken van
parkeerstrook en parking
voor gehandicapten naast/
achter de kerktoren

17/7/2018
tot
23/7/2018

Afleveren van
doorgangsbewijs voor
vrachtwagen voor het laden
en lossen

17/7/2018

Leveren van 4 vuilnisbakken
aan oude kerktoren in Muizen
+ voorzien van tussentijdse
lediging

20/8/2018

Leveren van 4 vuilnisbakken
aan Winketkaai + voorzien
van tussentijdse lediging

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het circus Ronaldo dat doorgaat van 17 tot 23 juli 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het circus Ronaldo dat doorgaat van 17 tot 23 juli 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 17 tot 23 juli 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Muizen-dorp – parking naast kerktoren
Het parkeren is verboden van 17 juli 2018 – 7.00 uur tot 23 juli 2018 – 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 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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Versterken oevers Leuvense Vaart.
Vergunning signaleren werken Stuivenbergvaart, mits bijkomende
signalisatie voor fietsers t.h.v. Auwegemvaart.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Stuivenbergvaart tussen kruispunt Uilmolenweg
en Stuivenbergbaan te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
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De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 De woningen gelegen langs de Stuivenbergvaart blijven te allen tijde bereikbaar voor zowel
voetgangers, fietsers en automobilisten.
 Omwille van veiligheidsredenen voor het doorgaand fietsverkeer zal de aannemer de
Stuivenbergvaart afsluiten.
 Er worden transporten met stenen verwacht welke met een kraan tegen de oever gelegd
gaan worden ter versteviging.
Voor de fietsers wordt er een omleiding voorzien, hoewel de aannemer bevestigt dat een
verdwaalde fietser wel steeds doorgang heeft. De afsluiting is er enkel uit
veiligheidsoverwegingen.
Ter hoogte van:
 de Battelbrug worden er aankondigingsborden geplaatst en een omleiding voorzien;
 het kruispunt met Stuivenbergbaan worden er aankondigingsborden geplaatst en een
omleiding voorzien;
 het Plaisanceplein worden er aankondigingsborden geplaatst en een omleiding voorzien;
 de Auwegemvaart wordt duidelijk gemaakt dat de andere oever niet toegankelijk is, nl. dat
fietsers komende van centrum of van fietspad Vaartdijk niet onnodig de brug overrijden en
dan via kruispunt Plaisance teruggestuurd worden).
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en
hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
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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, Stuivenbergvaart tussen kruispunt Uilmolenweg en
Stuivenbergbaan te 2800 Mechelen, in de periode van 03-07-2018 tot 13-07-2018, 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 Stuivenbergvaart ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Vaststelling politieverordening op het
wegverkeer voor alle thuiswedstrijden van YR KV Mechelen tijdens het
voetbalseizoen 2018-2019. Politieverordening tot instelling van
veiligheidsperimeters en het opleggen van de buscombiregeling voor
de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden met een verhoogd
risico van YR KV Mechelen - doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Artikel 1: omschrijving
Het college stelt de politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de volgende
thuiswedstrijden van YR KV Mechelen vast:
 YRKVM – Lommel: 17/08/2018 20.30 uur
 YRKVM – Tubize: 02/09/2018 16.00 uur
 YRKVM – Westerlo: 23/09/2018 16.00 uur
 YRKVM – OHL: 05-07/10/2018
 YRKVM – Beerschot – Wilrijk: 19-21/10/2018 (wedstrijd met verhoogd veiligheidsrisico)
 YRKVM – Roeselare: 26-28/10/2018
 YRKVM – Union SG: 09-11/11/2018
 YRKVM – Lommel: 16-18/11/2018
 YRKVM – Beerschot – Wilrijk: 30/11 – 02/12/2018 2018 (wedstrijd met verhoogd
veiligheidsrisico)
 YRKVM – Tubize: 21-23/12/2018
 YRKVM – Roeselare: 18-20/01/2019
 YRKVM – Westerlo: 01-03/02/2019
 YRKVM – OHL: 08-10/02/2019
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YRKVM – Union SG: 22-24/02/2019

Bijkomend is deze politieverordening op het wegverkeer eveneens van toepassing op alle
andere thuiswedstrijden die gespeeld worden in het kader van de Beker van België (Cofidis
Cup) en alle mogelijke vriendschappelijke wedstrijden, waarvan de speeldata nog niet bekend
zijn.
Ingevolge bovenstaande voetbalwedstrijden, die plaats vinden te Mechelen, Kleine
Nieuwedijkstraat 53, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing:
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
De Kleine Nieuwedijkstraat tussen Caputsteenstraat en Berendansstraat wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met
uitzondering van fietsers, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 en M2.
Artikel 2.2:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd
tweerichtingsverkeer ingesteld.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden F19 en C1 en het
plaatsen van verplaatsbare verkeersborden A39.
Artikel 2.3:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade, ter hoogte van de
wegversmalling, wordt twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd de voorrangsregeling ingesteld waarbij de bestuurders komende
uit de richting Grote Nieuwedijkstraat voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die uit de
tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2.4:
De Berendansstraat en Kalkovenstraat worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd
tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van bewoners, voor alle
bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
bewoners”.
Artikel 2.5:
De rijbaanversmalling gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat tussen huisnummer 317 en het
kruispunt met de Boerenkrijgstraat wordt verwijderd vanaf twee uur voorafgaand aan de
wedstrijd en wordt teruggeplaatst na aanvang van de wedstrijd door het afdekken van de
verkeersborden B19, B21 en A7a alsook het verwijderen van de groen-witkleurige paaltjes.
Artikel 2.6:
Bij wedstrijden van gering of gemiddeld risico worden volgende straten twee uur voorafgaand
aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering
van plaatselijk verkeer, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen:
 Kerkhoflei;
 Ziekebeemdenstraat tussen Kadodderstraat en Kerkhoflei.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.7:
Bij wedstrijden met een verhoogd veiligheidsrisico worden volgende straten twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, voor
alle bestuurders verboden in beide richtingen:
 De Ziekebeemdenstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat en Kalkovenstraat
 De Kerkhoflei tussen Vrouwvlietstraat en Ziekebeemdenstraat
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
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Artikel 2.8:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot de daarop
volgende dag om 12.00 uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende
straten:
 Kerkhoflei;
 Ziekebeemdenstraat;
 Kleine Nieuwedijkstraat tussen Berendansstraat en Caputsteenstraat.
Artikel 2.9:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot middernacht,
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende straten:
 Kadodderstraat (onpare zijde);
 Kalkovenstraat (de volledige straat uitgezonderd de voorziene parkeervakken);
 Berendansstraat (aan de onpare zijde).
Artikel 2.10:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens tussen 10.00 uur en de daarop volgende dag om 12.00
uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in Kleine Nieuwedijkstraat tussen
huisnummer 46 en 60.
Artikel 2.11:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het huisnummer 317 tot en met huisnummer 309.
Artikel 2.12:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat in de rijrichting van Nekkerspoel en
dit vanaf het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat tot aan huisnummer 301.
Artikel 3:
Bij wedstrijden met een verhoogd veiligheidsrisico wordt de toegang tot het gedeelte begrepen
tussen de kruispunten Ziekebeemdenstraat – Kleine Nieuwedijkstraat, Ziekebeemdenstraat –
Kalkovenstraat en Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat van twee uur voorafgaand aan de wedstrijd tot
twee uur na het einde van de wedstrijd enkel verleend aan de personen en voertuigen die er
toegelaten worden door de ordedienst.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op de artikelen van deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien
in 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.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de opdracht van de Burgemeester aan de Lokale Politie om de
registraties, die gebeuren door de ANPR-camera in de Kleine Nieuwedijkstraat ter gelegenheid
van de voormelde thuiswedstrijden, vanaf 2 uren voor tot 2 uren na de wedstrijden, niet te
weerhouden met het oog op verbalisering.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan:
 het team verkeerssignalisatie om:
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de nodige signalisatie uit te laten zetten ter gelegenheid van de in dit document
opgenomen thuiswedstrijden
- doorgangsbewijzen af te leveren;
de uitvoeringsdiensten om de rijbaanversmalling in de Grote Nieuwedijkstraat ter hoogte
van het kruispunt met de Boerenkrijgstraat anderhalf uur voorafgaand aan elke
thuiswedstrijd te verwijderen.

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie – voetbalcel om
KV Mechelen er op te wijzen dat:
 de uitbreiding van de fietsenstallingen (cfr. voorwaarde bouwaanvraag) dient voorzien te
zijn bij aanvang van het seizoen;
 de maatregelen uit de MER opnieuw dienen uitgevoerd te worden, onder meer het voorzien
van een busdienst/shuttledienst met parking aan Mechelen-Noord;
 de volgende maatregelen inzake communicatie opnieuw voorzien en geoptimaliseerd
dienen te worden:
- promotie van de fiets en het voeren van een campagne bij het begin van het seizoen
ter aanmoediging van fiets;
- promotie van de shuttledienst-parking op afstand aan de Zandpoortvest;
- in alle communicatie niet enkel het officiële adres opnemen, maar ook verwijzen naar
de gewenste route naar de verschillende parkings (bijv. bij VIP-uitnodigingen ook direct
het adres van de VIP-parking opnemen i.p.v. stadionadres zodat bij gps-instellen ook
naar het juiste wordt gereden);
- duidelijke routebeschrijvingen opnemen op website. En dit niet enkel via de website,
maar ook via actieve mailing naar abonnementshouders, parkingabonnementshouders
(met gewenste routes naar de parkings),…
Artikel 5
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het
opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters bij thuiswedstrijden van
YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Perceel 1 - Verkoop van de
percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met
bouwverplichting. Goedkeuring van het BAFO-bestek voor de 3e fase in
de procedure en doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het BAFO (‘Best and Final Offer’)-bestek, inclusief bijlages, in de procedure
houdende “Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen
met bouwverplichting” principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het BAFO (‘Best and Final Offer’)-bestek, inclusief bijlages, in de
procedure houdende “Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein
te Mechelen met bouwverplichting”.
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Strategie en Ontwikkeling. Plastiekreductie. Beslissing tot plaatsen
gerecycleerde zitbank van Retailpartner Colruytgroep (RPCG).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om een gerecycleerde zitbank van de Retailpartner Colruytgroep (RPCG) op
het Mechels openbaar domein, buiten het historisch stadscentrum, te plaatsen om op die
manier de burger bewust te maken van de ernst van het probleem van plastiek.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de diensten Strategie en Ontwikkeling, Openbaar Domein en
Marketing & Communicatie om samen met Colruyt een ontwerp van zitbank en locatie voor te
stellen dat aan de voorwaarden voldoet naar vormgeving, vandalismebestendigheid, ...

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 18 mei 2018 en
goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 18 mei 2018.
Artikel 2
Het college wenst de huidige situatie op het pleintje aan de Magdalenasteenweg momenteel te
behouden en geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om de problematiek apart voor te leggen
aan het college.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om de problematiek in de Heirstraat voor te
leggen aan het college, met de bemerking dat geen knip kan doorgevoerd worden zonder
bevraging van de bewoners.
Artikel 4
Het college neemt volgende beslissingen:
1. Boetesraat: controle door politie & verplaatsen van betonblokken. Het college geeft
bijkomend de dringende opdracht om de varkensruggen vast te zetten.
2. Luchtvaartstraat: geen actie
3. Zwaluwstraat: aanbrengen van twee E1-signalisatieborden
4. Louizastraat: evaluatie schoolstraat afwachten
5. Rik Woutersstraat: aanbrengen signalisatie in thermoplast
6. Beter Benoitstraat: plaatsen van twee paaltjes en schilderen zebrapad t.h.v. nieuwe
ingang van de school De Bel
7. Magdalenasteenweg: zie artikel 2
8. Magdalenasteenweg: plaatsen van twee paaltjes
9. Gustaaf Ghijselsstraat: geen actie
10. Kraaistraat: geen actie
11. Kraaistraat: geen actie
12. Karolingenstraat: aanbrengen van zebrapad
13. Oude Baan: plaatsen van twee paaltjes
14. Kannunik De Deckerstraat: geen actie
15. Poelstraat: plaatsen van paaltje
16. Keldermansvest: geen actie, politie neemt mee op in reguliere werking
17. Kalverenstraat: de ingang van het park dient geaccentueerd te worden en een zebrapad
dient aangelegd te worden, met het oog op het aanpakken van de
snelheidsovertredingen.
18. Heirstraat: zie artikel 3
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19. Willibrordusweg: het college besluit om een tractorsluis (zandbak) in te richten als
proefproject en geeft opdracht aan de bevoegde diensten hiervoor het nodige te doen.
20. Neerweg: het college stelt vast dat er op het eerste stuk van de Neerweg wel steeds op
het voetpad geparkeerd wordt en geeft opdracht om 3 varkensruggen te plaatsen.
21. Dalenborchstraat: geen actie
22. Stationsstraat: geen actie
23. Fonteinweg: uitvoeren van tellingen
24. Plankendaalstraat: geen actie
25. Lange Zandstraat: uitvoeren van tellingen
26. Moreelstraat: verplaatsen van signalisatie
27. Zennestraat: geen actie
28. Kruisbaan: geen actie
29. Kalverenstraat: de ingang van het park dient geaccentueerd te worden en een zebrapad
dient aangelegd te worden, met het oog op het aanpakken van de
snelheidsovertredingen.
30. Lansiersstraat: Verlagen van boordsteen. Het college geeft opdracht aan de dienst
Mobiliteit om per mail te verduidelijken waarom de plangroep of het college geen
opdracht kan geven voor het verharden/aanleggen van een volwaardige toegang van
het park.
31. Spildorenlaan: vervangen van F45c-signalisatie door F45b-signalisatie
32. Blarenberglaan: plaatsbezoek door team mobiliteit
33. Ziekebeemdenstraat/Kalkovenstraat: verleggen van parkeervakken
34. Verschillende locaties: aanbrengen singalisatie zone 30 in thermoplast
35. Populierendreef: controle door politie
36. Stenenmolenstraat: controle door politie
37. Zwijvegemstraat: bijplaatsen van E1-signalisatie
38. Cypriaan de Rorestraat: doortrekken van lijn
39. Leuvensesteenweg: geen actie
40. Locquetstraat: geen actie
41. Vrouwvliet: plaatsen van F99a-signalisatie
42. Oude Antwerpsebaan - verkeerscirculatie: het college geeft opdracht aan de dienst
Mobiliteit om dit item te agenderen op de werkgroep verkeersveiligheid.
43. Lakenmakersstraat: geen actie
44. Lakenmakersstraat: controle door politie
45. Alfred Nobelstraat: team mobiliteit vraagt timing heraanleg na
46. Schuttevee/Heembeemd: geen actie
47. Voldersstraat: geen actie
48. Geerdegem-Schonenberg: plaatsen van E9d-signalisatie
49. Battelsesteenweg: geen actie
50. Battelsesteenweg: aanbrengen signalisatie
51. Zemstbaan: opdracht geven voor vullen van putten & opfrissen van volle witte lijn
52. Zemstbaan: plaatsen van twee paaltjes
53. Rijmenamsesteenweg: geen actie
54. Pastinaakhof: GAS-dienst vraagt informatie op bij bouwdienst
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

Opdracht

Fin. impact
330 euro

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen van twee E1signalisatieborden in de Zwaluwstraat
Aanbrengen signalisatie in thermoplast in
de Rik Woutersstraat
Aanbrengen van een zebrapad in de SintLambertuslaan
Verplaatsen van signalisatie in Moreelstraat

Verkeerssignalisatie

Vervangen van signalisatie in Spildorenlaan

95 euro

Verkeerssignalisatie

Verleggen van parkeervakken in de
Ziekebeemdenstraat en Kalkovenstraat

1,20 euro/m

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
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Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

GAS-dienst
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit

Team Mobiliteit
Team Mobiliteit

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

Aanbrengen signalisatie zone 30 in
thermoplast in verschillende locaties
Bijplaatsen van E1-signalisatie in de
Zwijvegemstraat
Doortrekken van lijn in Cypriaan de
Rorestraat
Plaatsen F99a-signalisatie in Vrouwvliet

6966 euro

Plaatsen van E9d-signalisatie in
Geerdegem-Schonenberg
Aanbrengen signalisatie in
Battelsesteenweg
Opfrissen van witte lijn in Zemstbaan

165 euro

95 euro
1,20 euro/m
165 euro

1,20 euro/m
1,20 euro/m

De ingang van het park in de
Kalverenstraat dient geaccentueerd te
worden en een zebrapad dient aangelegd
te worden, met het oog op het aanpakken
van de snelheidsovertredingen
Informatie over beheerder berm
Pastinaakhof opvragen bij bouwdienst
Aftoetsen plannen verharden olifantenpadje
in Lansiersstraat
Plaatsbezoek inplannen in Blarenberglaan
Navragen i.v.m. timing heraanleg van
Alfred Nobelstraat
Willibrordusweg: het nodige doen om een
tractorsluis (zandbak) in te richten als
proefproject in samenspraak met de
bevoegde diensten
Verkeerscirculatie Oude Antwerpsebaan
agenderen op de werkgroep
verkeersveiligheid
Per mail verduidelijken waarom plangroep
of college geen opdracht kan geven voor
het verharden/aanleggen van een
volwaardige toegang van het park vanuit
de Lansiersstraat
Verplaatsen betonblokken in Boetestraat en
dringende opdracht om de varkensruggen
vast te zetten
Plaatsen van twee paaltjes in de Peter
Benoitstraat en schilderen zebrapad t.h.v.
nieuwe ingang van de school De Bel
Plaatsen van twee paaltjes in de
Magdalenasteenweg
Plaatsen van twee paaltjes in de Oude
Baan
Plaatsen van paaltje in de Poelstraat

Werkuren
93,04 euro
93,04 euro
93,04 euro
46,52 euro

Verlagen boordsteen in Lansiersstraat

27,83 euro

Vullen van putten in fietspad Zemstbaan
(indien voldoende budget)
Plaatsen van twee paaltjes in Zemstbaan

Op te vragen
93,04 euro

3 varkensruggen plaatsen in Neerweg

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
29 juni 2018

28

Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om de snelheidsproblematiek in de
Bakelaarstraat te agenderen op de plangroep mobiliteit, zodat het college hier nadien hierin
een beslissing kan nemen.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

Opdracht

Politie

Controle op foutparkeren in Boetestraat

Politie

Controle op foutparkeren in
Keldermansvest

Politie

Uitvoeren van tellingen in Fonteinweg

Politie

Uitvoeren van tellingen in Lange
Zandstraat

Politie

Controle op foutparkeren in
Populierendreef

Politie

Controle op foutparkeren in
Stenenmolenstraat

Politie

Controle op naleving verkeersregels aan
verkeerslichten in Lakenmakersstraat

opmerking

Overheidsopdrachten. Magazine voor de handelaars en horeca Mechelen
"Lerend netwerk" - gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de productie van een informatief magazine voor de
handelaars.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om dit project van de
dienst Economie van nabij op te volgen en te ondersteunen.
Artikel 3
Het college neemt inzake de opdracht “Magazine voor de handelaars en horeca Mechelen
'Lerend netwerk'” akte van het verslag van nazicht van de offertes opgesteld door de dienst
Economie.
Artikel 4
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 5
Het college gunt de opdracht “Magazine voor de handelaars en horeca Mechelen 'Lerend
netwerk'” aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Becontent BVBA, Muntstraat 16-18 te 2800 Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Feest Rotary Herentals 30 juni
2018.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
29 juni 2018

29

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een privéfeest voor Rotary Herentals door Huis
van Dijck in de Heilige Geestkapel en –huis op zaterdag 30/6/2018, 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 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
30/6/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
30/6/2018 van 22u tot 1/7/2018 02u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Vastgoedbeleid. Tinel. Goedkeuring gebruiksovereenkomst voor uitbating
parking -1.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de gebruiksovereenkomst voor de publieke parking -1 op de site Tinel goed.
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