STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 29 december 2017

Bestuurlijk Beheer. Dankbrief Furia naar aanleiding van Nationale
Vrouwendag van 11 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de dankbrief van Furia naar aanleiding van de medewerking door
het stadsbestuur en de ambtenaren van de dienst Preventie & Veiligheid bij de Nationale
Vrouwendag van 11 november 2017 in het Scheppersinstituut Mechelen.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Motivering
Feiten en context
Aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal; Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te
9031 Drongen; Telenet NV Netaanleg t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen;
Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen; PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk,
Telenet NV Dienst Fiber Engineering PB 16, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, , Proximus
Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106 te 2000 Antwerpen, Orange,
Bourgetlaan 3 te 1140 Brussel, dienen vergunningen verleend tot het plaatsen van
nutsleidingen.

Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Stenenmolenstraat
Vervangen van kabel 3 lm T ICS 17621
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de plaatsing van ondergrondse leiding
 Baron Empainlaan
Vervangen van ondergrondse kabel tgv defect T 17617
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Schoutetstraat
Proefproject volgverlichting E 17618
 Nekkerspoelstraat
Vervangen verlichting onder spoorwegbrug E 17620
Artikel 4
Het college geeft toelating aan PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Koningin Astridlaan
Uitbreiding op het drinkwaternet P 17616
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Zandvoortstraat
Uitbreiding op het drinkwaternet P 17622

Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Steenweg op Heindonk
Klantaansluiting T 17619

Interne Dienstverlening en Protocol. Goedkeuring logistieke steun naar
aanleiding van de dag van de Mechelse Oudstrijders op zondag 18
februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van het Koninklijk Verbond der Kringen van Oud-strijders en
Gelijkgestelden tot medewerking aan de Dag van de Mechelse Oud-strijders op zondag 18
februari 2018.
Artikel 2
Het college vaardigt Walter Schroons, Koen Anciaux, schepenen en Christiaan Backx, voorzitter
gemeenteraad, af op de korte plechtigheid en bloemenhulde op het Sint-Romboutskerkhof aan
het monument van de gesneuvelden om 11u30.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan de Oud-Strijders om tijdens de plechtigheid hun wagens op de
binnenkoer van het stadhuis te parkeren.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Interne
dienstverlening en
Protocol

Eind januari
2018

Bestellen bloemstuk

Team
wijkonderhoud

Voor
18/02/2018

Opkuis omgeving
monument SintRomboutskerkhof

1 week na
plechtigheid

Opruimen bloemstukken

Cultuurcentrum

onmiddellijk

Aanduiden muziekdiensten

Uitvoeringsdiensten

Voor
18/02/2018

Nazicht vlaggen

opmerking

de Koninklijke Harmonie
Mannen van Goede Wil
is bereid de ceremonie
muzikaal te
ondersteunen
Belgische, Europese,
Vlaamse, Provincie en
Mechelse vlag

GASAM. Aanpassing bijzondere politieverordening parkeren en stilstaan.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Wijziging van artikel 90 van de bijzondere politieverordening inzake de gemeentelijke
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen.

Overheidsopdrachten. Begraven van behoeftigen door stad en sociaal huis goedkeuren lastvoorwaarden bestek 2017-OO-BS-302.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Begraven van behoeftigen door Stad en Sociaal Huis” de
wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OOBS-302. Er worden geen gunningscriteria gespecifieerd. De gunning zal gebeuren aan de
meest voordelige offerte.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Uitvaartcentrum Thibaut, Brusselsesteenweg 6a te 2800 Mechelen;
 Perdieus uitvaarten, Kerkhoflei 81 te 2800 Mechelen;
 Van Humbeeck nv, Oud Strijderslaan 19 te 2830 Willebroek;
 Begrafenissen Pues nv, Hanswijkstraat 82 te 2800 Mechelen;
 Uitvaartverzorging Anthony Verheyden, Tervuursesteenweg 246 te 1981 Hostade;
 Uitvaartverzorging Sonja De Wit, Hombekerkouter 1 te 2811 Mechelen;
 Begrafenissen Ivo Ceulemans, Molenstraat 23 A te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver;
 Begrafenisonderneming Ceulemans Danny & CO, Borgersteinlei 96 te 2860 Sint-KatelijneWaver;
 Van Camp/Sereni, Ravesteinstraat 25 te 3191 Hever;
 Uitvaartverzorging Gooris/Sereni, Dorpstraat 4 te 3190 Boortmeerbeek.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 24 januari 2018 om 10.00 uur.

Sport. Goedkeuring van de organisatie van de Vlaamse
Studentenkampioenschappen en aktename van de praktische
afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Studentensport Vlaanderen voor de organisatie van de Vlaamse Studentenkampioenschappen
(VSK) op 21/3/2018 op diverse sportaccommodaties en met afsluitende fuif in De Loods mits
aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
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De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (inplantingsplan zal tijdig
aan politie en brandweer bezorgd worden), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om (indien nodig) extra bewegwijzering op te hangen naar de
sportaccomodaties mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 20/3/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 22/3/2018.
 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen.

opmerking
Geen huurprijs
aanrekenen

Leveren aan De Loods:
30 nadars; 20 grote tafels, 40
zitbanken, spreekgestoelte,
16 vario’s, aansluiten
elektriciteitskast voor gebruik
door foodtrucks,
20 afvalcontainers
Leveren aan voetbalveld De
Nekker: 10 tafels, 20 stoelen
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Dienst Jeugd

Gratis ter beschikking stellen
van een outdoor
geluidsinstallatie
op 21/3/2018: gratis ter
beschikking stellen van ‘De
Loods’

Winkelmanagement

Ter beschikking stellen van
lokettenzaal van Huis van de
Mechelaar (14 dagen) voor
organisatie van de
tentoonstelling

Afspraken omtrent de
huur, techniek, drank,
benodigdheden, …
worden afgesproken met
de organisatie
Exacte datum en
praktische organisatie
wordt later besproken
met organisator.

Artikel 5
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om niet in te gaan op de vraag
om het douaneplein parkeervrij te maken en dit voor te behouden als parkeergelegenheid voor
bussen en deelnemers van deze organisatie op 21/3/2018.
Artikel 6
Het college neemt akte dat de sportaccommodaties gratis ter beschikking zullen gesteld
worden aan de organisatoren zoals onderling afgesproken tussen sportdienst en AGB SAM.

Jeugd. Principiële goedkeuring organisatie Maanrockrally 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van Maanrockrally 2018 door
Jeugddienst, Cultuurcentrum en mmMechelen Feest.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
Cultuurcentrum

DATUM
UITVOERING

OPMERKING

Ter beschikking stellen van zaal en
techniek voor voorrondes

Marketing en Communicatie. Aktename verslag Algemene
Bewonersvergadering (ABV) Battel van 7 december 2017 + opdrachten
vanuit vragenronde.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering Battel van
donderdag 7 december 2017.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten n.a.v. vragen van bewoners:
dienst
Projecten en Planning –
Mobiliteit

datum

Opdracht

opmerking

 De hogere overheid aanschrijven om
probleem aan te kaarten van
tractoren op de Battelsesteenweg. En
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Milieu en Landbouw

Onderhoud Openbaar
Domein

met vraag of er geen mogelijkheid is
om tractoren via N16 te laten rijden.
 Hogere overheid aanschrijven met
vraag om geluidsmetingen uit te
voeren op de N16 (verhoogd gedeelte
tussen Battelcomplex en de Leuvense
Vaart).
 Nakijken oversteekplaats
Battelsesteenweg t.h.v. BS De
Spreeuwen en waar nodig herstellen.

Artikel 3
Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de politie om op de
Stuivenbergvaart een snelheidsbord met smiley te plaatsen, de snelheid te controleren met
flitscamera’s en een haalbaarheidsstudie voor trajectcontrole voor te leggen aan het college in
2018.

Ondernemershuis. Oh! Mechelen als locatie. Goedkeuring gratis gebruik
ondernemershuis Oh! Mechelen als één van de locaties voor de
Kunstroute “kunst en kasseien" 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van Sjarabang vzw om Oh! Mechelen als locatie op te
nemen in de kunstroute “Kunst en kasseien” 2018.
Artikel 2
Het college keurt het gratis gebruik van de benedenverdieping van Oh! Mechelen goed als één
van de locatie voor de kunstroute “Kunst en kasseien” 2018 mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan door Sjarabang:
 Verzorgen van permantie tijdens de bezichtigingsuren van de route. Er worden suppoosten
opgesteld vooraan in het gebouw en in de lobby op de benedenverdieping.
 Verzorgen van onthaal van bezoekers en bewegwijzering in het gebouw.
 Toegang naar de andere delen van het gebouw creatief afsluiten.
 Er zijn goede afspraken over de verzekering van werken door Sjarabang tijdens de
openingsuren van het Oh! (in de periode tussen 3 en 9 juni).
 De vluchtwegen aangegeven door de brandweer blijven toegankelijk.
 Naleven van het huishoudelijk reglement.

Sociale Tewerkstelling. Lokale diensteneconomie: Goedkeuring
impactanalyse, lokale diensten(economie - DAEB) en
opdrachtverklaring Zorgbedrijf Rivierenland.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de impactanalyse voor de dienstverlening occasionele en buurtgerichte
kinderopvang goed.
Artikel 2
Het college beslist op basis van de impactanalyse dat de dienstverlening occasionele en
buurtgerichte kinderopvang voldoet aan de voorwaarden voor lokale diensten(economie –
DAEB).
Artikel 3
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Het college keurt de opdrachtverklaring voor de dienstverlening occasionele en buurtgerichte
kinderopvang van Zorgbedrijf Rivierenland goed.

Cultuurontwikkeling. Goedkeuring toelage als vrijetijdsproject voor
personen in armoede.
Besluit:
Artikel 1
Het college volgt het advies van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsbesteding van Personen in
Armoede en verleent een toelage van 795,20 euro aan CBE Open School Mechelen voor de
organisatie van de activiteit Contour-Op.Recht.Mechelen en Fast-Forward.

Overheidsopdrachten. Analyse logistieke data en opmaak datamodel. Bestek
2017-OO-MOB-295. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Analyse van logistieke data & opmaak datamodel” akte
van het verslag van nazicht van de offertes van 19 december 2017, opgesteld door Afdeling
Projecten en Planning, Team Mobiliteit.
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 “Analyse van logistieke data & opmaak datamodel” op basis van
het verslag van nazicht aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde VUB research group MOBI, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken R6.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de op de R6 te Mechelen,
kilometerpaal 2.6 (tussen het kruispunt Antwerpsesteenweg en het kruispunt Liersesteenweg)
en die het voltooien van de eerste fase van de werken voor de fly-over tot doel hebben. Deze
werken zijn nodig om nadien het verkeer te kunnen omleiden.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De werken worden uitgevoerd tussen 19.00 uur tot 06.00 uur.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
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De aannemer plaatst mobiele signalisatie langs beide zijden van de R6 om de snelle
rijstrook (linkse in de rijrichting) af te sluiten over een afstand van ongeveer 200 meter.
De snelheid dient verlaagd te worden naar 50 Km/u.
500 meter voor de werf dient aangegeven te worden dat de linker rijstrook wegvalt.
Vlak voor de werf signalisatie met D1 en oplichtende pijl.

Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, de R6 te Mechelen, kilometerpaal 2.6 (tussen het kruispunt
Antwerpsesteenweg en het kruispunt Liersesteenweg), in de periode van 08-01-2018 tot 1201-2018 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 aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunningen voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunningen 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

datum

opdracht

opmerking

Communicatie wordt verzorgd door
AWV
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