STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 3 augustus 2018

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

Toezicht Financiën. Vzw De Maan. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw De Maan.

Toezicht Financiën. Vzw Mechelen MeeMaken. Verwijzen jaarrekening
2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Mechelen MeeMaken.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de projectcoördinator van Mechelen MeeMaken (dienst
economie) om de post ‘verplaatsingskosten’ te verduidelijken aan de collegeleden per e-mail.

Toezicht Financiën. School in Zicht 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 School in Zicht.
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Toezicht Financiën. Vzw Rojm. Verwijzen jaarrekening 2017 voor
aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Rojm.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Luchtvaartstraat 68
Puntopening T 18317
 Stuivenbergbaan 192
Puntopening T 18318
 Carmosteynstraat 10
Puntopening T 18319
 Kouterdreef 7
Puntopening T 18320
 Gen De Wittelaan 17
Puntopening T 18321
 Antwerpsestwg 263
Puntopening T 18322
 M. Gandhistraat 35
Puntopening T 18323
 Wayenborgstraat 1
Puntopening T 18324
 Neerstraat 15
Puntopening T 18325
 Canadalaan 4
Puntopening T 18326
 JefDenijnplein 2
Puntopening T 18327
 Nokerstraat 9
Puntopening T 18328
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Schijfstraat
Plaatsen ondergrondse kabel T 18315
 KorteHeistraat,Adegemstraat,Olivetenvest
plaatsen van een telecommunicatiekabel T 18316
 Leest Dorp 11
Klantaansluiting T 18329
 Borzestraat 1
Klantaansluiting T 18330
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
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Leuvensestwg
Aanpassing op het drinkwaternet Pid 18312
Carmosteynstraat
Uitbreiding op het drinkwaternet Pid 18313

Artikel 4
Het college geeft toelating aan COLT Technology Services NV Culliganlaan, 2H 1831 Diegem,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Kard. Mercierplein
klantaansluiting op ons telecommunicatienetwerk T 18308
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Leuvensestwg
telecomwerken Prox 18314
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Mechelsbroekstraat
Uitlusssen KC 462 en KC502 E 18309
 Mezenstraat
Verdiepen leiding nav rioleringswerken E 18310
 Leuvensestwg – Lotelingstraat
 Werfaansluiting hoogvermogen E 18311

Strategie en Ontwikkeling. Stadsmonitor 2017: toelating tot delen van
de data uit de postenquête met andere steden.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het delen van de post-enquête resultaten van de stadsmonitor
2017 onder de volgende voorwaarden:
 de data van de post-enquête enkel worden gedeeld met die steden die hun data
openstellen;
 de data enkel gebruikt worden voor intern gebruik, bij extern gebruik wordt enkel
verwezen naar de resultaten voor de 13 centrumsteden gezamenlijk.

Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Centrum
voor Basiseducatie Open School vzw (programma "verhogen digitale
geletterdheid") voor de periode 01-09-2018 tot en met 30-06-2019.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en CBE Open School
vzw in het kader van uitvoering van het programma “verhogen van digitale geletterdheid”
(periode 01-09-2018 tot 30-06-2019)”.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming + budgetsleutel
2018150268

bedrag

omschrijving
Enveloppefinanciering
CBE Open School vzw
voor uitvoering
programma “verhogen
van digitale
geletterdheid”
(periode 01-09-2018
tot 30-06-2019)”.

8.404,80 €

2018/6490111/30/0880/01

leverancier
CBE Open School
vzw

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financien

datum

opdracht

Eerstvolgende
BW

4.202,40 euro verschuiven naar
2019

opmerking

Onderwijsondersteuning. Onderwijs referentiegroep. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw (programma
"Schooltijd") voor de periode 01-07-2018 tot en met 30-06-2019.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw in het kader van uitvoering van het
programma “Schooltijd” (periode 01-07-2018 tot 30-06-2019).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming + budgetsleutel
2018002396

bedrag
23.000,00€

2018/6130370/30/0880/01

omschrijving
Enveloppefinanciering
Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie vzw
voor uitvoering
programma “Schooltijd”

leverancier
Samenlevingsopbouw
Antwerpen provincie
vzw

(periode 01-07-2018 tot
30-06-2019).
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiën

datum
Eerstvolgende
BW

opdracht

opmerking

11.500 euro verschuiven naar
2019
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Strategie en Ontwikkeling. Offerfeest 2018. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst slachtinrichting Werchter.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met de uitbater van de slachtinrichting
in Werchter.

Staf Financiën. Vervangingsregeling financieel directeur. Verwijzing
voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst voor goedkeuring naar de gemeenteraad, de volgende lijst (in alfabetische
volgorde) van erkende waarnemers en vervangers van de financieel directeur voor het geval
deze afwezig is:
 Ann Gods;
 Kris Tange;
 Christophe Van den Wyngaert.

Sport. Goedkeuring organisatie Mentalympia 2018 in het kader van de
Mechelse sportevenementen.
Besluit:
Artikel 1
Het college erkent de Mentalympia als Mechels sportevenement 2018 en keurt in het kader
daarvan de logistieke ondersteuning van 932.5 euro goed.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Clubkampioenschap
Koninklijke Cano Club Mechelen (KCCM) 22 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Koninklijke Cano Club Mechelen voor de organisatie van Clubkampioenschap op de
Auwegemvaart op 22 september 2018 van 09u tot 22u, 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
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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.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

22/9/2018
van 09u
tot 22u

opdracht
Parkeervrij maken van
parkeerplaatsen ter hoogte
van Auwegemvaart 56

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het clubkampioenschap van KCCM, dat doorgaat op 22 september 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het clubkampioenschap van KCCM, dat doorgaat op 22
september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 22
september 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: parking ter hoogte van Auwegemvaart 56
Het parkeren is verboden op 22 september 2018 tussen 9.00 en 22.00 uur. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
herhaling van de reglementering aanduiden.
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.

Monumentenzorg. De Heilige Geestsite. Laureaat
onroerenderfgoedprijs 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het feit dat het project ‘De Heilige Geestsite’ werd gekozen tot één
van de drie laureaten van de Onroerenderfgoedprijs 2018.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Marketing en Communicatie om via de gebruikelijke kanalen
het grote publiek attent te maken dat ‘de Heilige Geestsite’ werd gekozen als laureaat van de
Onroerenderfgoedprijs en dat het grote publiek kan deelnemen aan de publieksprijs via online
stemmen.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen G. Geypen af op de prijsuitreiking van de Onroerenderfgoedprijs
2018 op vrijdag 5 oktober 2018.

P&P - Ruimtelijke Planning. Voorlopige aanduiding 'Watergevoelig
openruimtegebied (WORG)' Weverstraat-Walem.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft een gunstig advies op de voorlopige aanduiding van het watergevoelig
openruimtegebied ‘Weverstraat-Walem’.

Vastgoedbeleid. Hovenierspark - parkeerplaatsen. Verhuring aan 't
Gulden Anker.
Besluit:
Artikel 1
Het college herziet zijn beslissing van 30 maart 2018 – punt 26, de afgesloten
huurovereenkomsten tussen :
 het Sociaal Huis en de Stad Mechelen;
 het NV Gulden Anker nv en de Stad Mechelen blijven verder lopen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid om de huurovereenkomst met het
Gulden Anker te beëindigen in 2021.

Vastgoedbeleid. Tinel. VME Tinel Ondergrondse parking. Bijdrage
waarborgfonds.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de VME Tinel Ondergrondse Parking om een
waarborgfonds op te richten.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de nodige budgetten op te nemen in de
begroting (BW2/2018) om zowel het waarborgfonds als het werkkapitaal zo snel mogelijk te
kunnen betalen.

Vastgoedbeleid. Rik Woutersstraat 36. Kennisname compromis.
Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de onderhandelingen met de heer en mevrouw Van ReemptsVan Camp.
Artikel 2
Het college hecht zijn goedkeuring aan de compromis opgemaakt door notaris F. Huygens te
Mechelen voor een perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude Melaan) gelegen Rik
Woutersstraat 36, thans gekadastreerd wik C deel van nummer 0345 C P 000, groot volgens
meting 60 centiare.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid om aan de verkopers mee te geven,
dat de heropbouw van de muur conform de bouwverordening dient uitgevoerd te worden, in
afspraak met de bevoegde stadsdiensten.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring compromis houdende eigendomsoverdracht door de heer en mevrouw Van
Reempts – Campens aan de Stad van een perceel grond (deel van de vroegere vliet Oude
Melaan) gelegen Rik Woutersstraat 36.
Artikel 5
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring toelagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de aanvragen voor toelagen voor nieuwbouw en renovatie van
jeugdwerkinfrastructuur in 2018.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de voorgelegde betoelaging van jeugdwerkinfrastructuur:

Ontwerp
Toelage 2018
Chiro Libertus/J@M

nieuwbouw

€ 50.000,00

Scouts en Gidsen Heilig Kruis

nieuwbouw

€ 50.000,00

Scouts en Gidsen St.Gummarus en OLV herstellingen dak

€ 50.000,00

Scouts en Gidsen Thila Coloma

nieuwbouw

€ 50.000,00

Speelplein Weyneshof

grote renovaties + nieuwbouw

€ 21.347,24

Chiro Heffen

herstellingen + buitenaanleg

€ 3.876,95

Chiro Leest - jongens

herstellingen binnen

€ 2.164,67

Chiro Leest - meisjes

herstellingen binnen

€ 7.439,66

Scouts en Gidsen PG Frassati

herstellingen binnen

€ 7.101,33
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Gidsen Parsifal

herstellingen buiten + keuken

Jeugdhuis Joppe

schilderwerken + herstellingen

€ 7.793,84
€ 472,84

Artikel 3
Het college verwijst de vraag om 23.282,75 euro extra te voorzien op ramingsnummer
2018146038 - Investeringssubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen door naar
de eerstvolgende begrotingswijziging.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST/AFDELING
OPDRACHT
Jeugd
Kennisgeven besluit aan jeugdverenigingen en
opvolgen van dossiers
Financiën
Uitbetaling voorschotten (50%)
Facilitaire diensten
Inplannen van bezoeken aan jeugdlokalen na
beëindiging werken

DATUM UITVOERING
Zo snel mogelijk
Zo snel mogelijk
Af te spreken met
Jeugddienst

P&P - Mobiliteit. Goedkeuring concessieovereenkomst Blue Corner.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring hernieuwing concessieovereenkomst Blue Corner.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de burgemeester en
algemeen directeur om de concessieovereenkomst te ondertekenen namens de stad Mechelen.

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Goedkeuren uitbreiding cambio-aanbod in
de rand.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om in september 2 bijkomende deelauto te plaatsen binnen de
overeenkomst ‘autodelen in de rand’ in Battel en Muizen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om de bedrijven Bedrijvenpark E19 langs de Battelsesteenweg te
contacteren met de vraag of zijn interesse hebben om een deelwagen op hun bedrijventerrein
in te schakelen in hun bedrijfsvloot.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

mobiliteit

Zoeken van standplaats in Battel
en Muizen

marcom

Samen met mobiliteit en cambio
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bekijken hoe de bewoners best
ingelicht kunnen worden
economie

Bedrijvenzone E19 contacteren
om te beklijken of ze interesse
hebben om de wagen ook te
delen.

P&P - Mobiliteit. Problematiek Heirstraat. Sluipverkeer en snelheid.
Onderzoek en voorstellen aanpak.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verkeersproblematiek in de omgeving van de Heirstraat.
Artikel 2
Het college beslist een bevraging te houden over het al dan niet knippen van de Heirstraat op
twee locaties. Hiervoor dienen volgende straten bevraagd te worden: Heirstraat, Bleukenweg
en Hertstraat.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Mobiliteit

Inrichten bevraging

MARCOM

Ondersteunen bevraging

Fin. impact

P&P - Mobiliteit. Verkeersveiligheid. Verlagen snelheid op vesten naar
50 km/u.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de snelheidsverlaging op de volledige vesten naar 50km/h en
neemt akte van het engagement van AWV om daar een ministerieel besluit voor te maken.

Overheidsopdrachten. Goedkeuring en verwijzing naar de
gemeenteraad voor Externe dienst voor bescherming en preventie op
het werk. Bestek 2018-OO-PERS-380.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het bestek en gunningswijze en verwijst “Aanstellen externe
dienst voor preventie en bescherming op het werk” – bestek 2018-OO-PERS-380, mits
aanpassing van de gunnigscriteria als volgt:
 Prijs 50
 Kwaliteit van dienstverlening 40
 Wijze van rapportering, documentatie en communicatie 10
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Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Premed, Tiensestraat 61/2 te 3010 Leuven;
- Mensura vzw, Zaterdagplein 1 te 1000 Brussel;
- Arista, Rue Royale 196 te 1000 Bruxelles;
- Idewe vzw, Interleuvenlaan 58 te 3001 Heverlee;
- Provikmo VZW, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 oktober 2018 om 10.00 uur.
Artikel 4
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal Huis
Mechelen, Dodoens Vereniging, Zorgbedrijf Rivierenland, gemeente en OCMW Sint-KatelijneWaver bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 5
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 6
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de wijze van gunnen voor de opdracht “Aanstellen externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk” – bestek 2018-OO-PERS-380.

Economie. Bloemenmarkt 2018. Goedkeuring datum bloemenverkoop
Stedelijke Begraafplaats.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de jaarlijkse bloemenverkoop aan de stedelijke begraafplaatsen goed van
25/10 tot en met 2/11/2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team
verkeerssignalisatie

datum
25/10 tem
1/11/2018
van 8.00
tot 18.30
uur &
2/11/2018
van

opdracht

opmerking

Parkeerplaatsen vrij houden:
 Kerkhoflei 107-140 tot
kruispunt
Ziekebeemdenstraat
Parking aan hoofdingang
Ziekebeemdenstraat 4

van 8.00
tot 16.30
uur

Economie. Opstart project 'BizLocator' op 7 september 2018 in
samenwerking met Igemo.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerking met BizLocator goed en geeft opdracht aan de
burgemeester tot het ondertekenen van de intentieverklaring.
Artikel 2
Het college vaardigt Katleen Den Roover, schepen, af voor de verwelkoming op 7 september
2018 om 15u.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt der
Begijnhoven 8 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Buurtcomitee Klein
Begijnhof Heembeemd de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op
zaterdag 8 september 2018 van 09u tot 9 september 2018 01u, mits aan alle voorwaarden
wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (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.
 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.
 De organisator kan enkel gebruik maken van de Nokerstraat tussen Sint-Katelijnestraat en
uitrit Hof van Hasburg.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
buurtcomitee Klein Begijnhof Heembeemd voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens
hun buurtfeest op 8/9/2018 van 07u tot 17u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
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particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.

Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
8/9/2018 van 15u tot 24u 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
Team Verkeerssignalisatie

Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

8/9/2018
van 05u
tot 17u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Klein Begijnhof,
Schuttevee, Heembeemd,
Bornstraatje, Zeledstraat,
Nokerstraat (tussen SintKatelijnestraat en in- en
uitrit Hof van Hasburg) en
Duivelstraatje

8/9/2018
van 05u
tot 17u

Dubbelrijrichting instellen
in het gedeelte van de
Nokerstraat, tussen de
Goswin de Stassartstraat
en de toegangspoort van
het gebouwencomplex
(tegenover huisnummer 39
in de Nokerstraat)

8/9/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

8/9/2018

Ter beschikking stellen van
het gevraagde materiaal:
-

Wijkonderhoudsteam

opmerking


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

Klein podium
150 stoelen
20 kleine tafels
10 grote tafels

8/9/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

8/9/2018

Verwijderen van paaltjes
en bloembakken

Artikel 5
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan buurtwerking Groot
Begijnhof de toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren op zaterdag 8
september 2018 van 10u tot 16u, 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.
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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.
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.
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.
Bij de inname van de openbare weg op de Guido Gezellelaan dient de rommelmarkt
beperkt te blijven tot de oppervlakte van de parkeerstrook van de Guido Gezellelaan (aan
de zijde van de brouwerij), tussen de Nonnenstraat en de ingang van de brouwerij Het
Anker. Het voetpad dient er steeds vrij te blijven voor de doorgang van de voetgangers. Op
de scheiding met het rijbaangedeelte dienen nadarbarelen geplaatst te worden.

Artikel 6
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Tom Depuydt op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 7
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team
verkeerssignalisatie

8/9/2018
van 05u tot
17u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Schrijnstraat, XIIApostelenstraat, AchtZalighedenstraat,
Cellebroedersstraat, SintBeggastraat, Krommestraat,
Nonnenstraat,
Begijnenkerkhof,
Moreelsstraat, Hoviusstraat,
Conventstraat en Guido
Gezellelaan (= gedeelte
tussen brouwerij Het Anker
en de Nonnenstraat)

Er wordt een
administratieve koste
van 25 euro
aangerekend

Uitvoeringsdiensten

8/9/2018

Ter beschikking stellen van
het gevraagde materiaal:

2de gevraagde koelcel
kan niet ter beschikking
gesteld worden.

1 Koelcel, 25 nadars, 150
stoelen, 30 tafels.
Wijkonderhoudsteam

8/9/2018

opmerking

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Vennecourtlaan 2
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vennecourtlaan de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zondag 2
september 2018 van 11u tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 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.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
3 augustus 2018

15





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.
 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

datum

opdracht

Team Verkeerssignalisatie

2/9/2018
van 10u
tot 21u

Verkeersvrij maken
van Vennecourtlaan



Uitvoeringsdiensten

2/9/2018

Leveren en ophalen
van de gevraagde
materialen
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Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest in de Vennecourtlaan dat doorgaat op 2 september 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest in de Vennecourtlaan dat doorgaat op 2 september
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: VENNECOURTLAAN
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de huisnummers 52,
58 en 62, op 2 september 2018 tussen 10u00 en 21u00. Dit wordt ter kennis gebracht door
middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burenbarbecue Vredestraat
25 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vredestraat en Kruisveldstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te
organiseren op 25 augustus 2018 van 15u 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.
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De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/8/2018
van 12u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Vredestraat
van nr. 2 t.e.m. 20
(gedeelte vanaf
vaart tot kruispunt
Kruisveldstraat)

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Vredestraat dat doorgaat op 25 augustus 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Vredestraat, dat doorgaat op 25 augustus
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 augustus 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Vredestraat
-Het parkeren is verboden tussen Kruisveldstraat en het kruispunt met Geerdegemvaart, op 25
augustus 2018, tussen 12.00 en 24.00 uur aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 25 augustus 2018,
tussen 12.00 en 24.00 uur, tussen de Kruisveldstraat en het kruispunt met Geerdegemvaart
op 25 augustus 2018. Dit wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Willendriesstraat 1
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Willendriesstraat de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op zaterdag
1 september 2018 van 15u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 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
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iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

1/9/2018
van 15u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van
Willendriesstraat
tussen
spoorwegbrug en
overweg.

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Willendriesstraat, dat doorgaat 1 september 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Willendriesstraat, dat doorgaat 1 september
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 1 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: WILLENDRIESSTRAAT
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, in het gedeelte tussen de
spoorwegbrug thv de Laurierlaan en de spoorwegovergang in de richting van Kerkenbos, op 1
september 2018, tussen 15u00 en 23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van
verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Boerenbuiten 8 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
dienst Economie – Project Hoogstraat Natuurlijk! voor de organisatie van Boerenbuiten op de
Korenmarkt en Ganzendries op 8 september 2018 van 10u tot 18u, mits aan alle voorwaarden
wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
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De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. 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.
Ganzendries dient de ondergrondse parking steeds bereikbaar te blijven. De organisator
dient er dus rekening mee te houden dat voertuigen de parking in- en uitrijden waarbij
eventueel maatregelen genomen dienen te worden om aanrijdingen te vermijden gezien dit
plein ingericht wordt als kinderplein.

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
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Ijzerenleen, Hoogstraat,
Adegemstraat, OLV straat, Van Benedenlaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 5/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 10/9/2018.
 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
7/9/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen
- 20 grote tafels
- 25 stoelen
- 5 nadars

opmerking
Tentjes zijn reeds
allemaal in gebruik.

Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Wijkonderhoudsteam

7/9/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Toerisme en UiT. Kunststeden Vlaanderen. Toelage onderhoud CRMsysteem Kunststeden overzetten naar VVV Mechelen vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de overdracht goed van het bedrag van 6.400 EUR op budgetsleutel
2018/6490111/70/0520/02 van Toerisme naar de toelage vaan VVV Mechleen vzw op
budgetsleutel 2018/6490172/70/0520/01.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de nodige middelen over te dragen via
budgetwijziging nr. 2/2018.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. M-Flow op ponton Binnendijle
van 7 t.e.m. 16 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Eva
en Dorien Guns voor de organisatie van M-Flow op een ponton op de binnendijle van 7/9/2018
tot 16/9/2018, 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.
 Ook tijdens de dagen dat de Haverwerf verkeersvrij wordt gemaakt moet de hoofdingang
van Lamot bereikbaar blijven voor mogelijke leveringen via de voordeuren.
 Verder dient het terras van Lam'eau bereikbaar te blijven voor bediening.
 De organisator dient ervoor te zorgen dat de lokale handelaars en horeca beleverd kunnen
worden binnen de uren van de autoluwe zone van de Haverwerf. De organisator dient
daartoe de nodige afspraken te maken met de lokale handelaars.
 Aan de locatie waar het ponton komt te liggen, mag een spandoek in de week voor het
evenement opgehangen worden.
 Er kunnen geen tenten ter beschikking gesteld worden.
Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Eva
en Dorien Guns voor de organisatie van Ecopercussie op 15 september 2018 in de Kruidtuin,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Parkeren dient buiten het park te gebeuren
- Naleving voorwaarden huishoudelijk reglement.
- Volgende afspraken dienen nagekomen te worden, zodat de parkinfrastructuur niet
beschadigd wordt:
o Er wordt geen zone van het park afgesloten voor het publiek.
o De organisatoren nemen de nodige maatregelen om beschadigingen te
voorkomen.
o Er is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in de Kruidtuin.
o Eventuele beschadigingen aan de parkinfrastructuur als gevolg van het project
worden onmiddellijk gemeld aan de dienst natuur- en groenontwikkeling.
o Indien er werven zouden zijn, dan mogen deze niet betreden worden
o Indien er afbakeningen (bv voor het herstel van grasvelden) zouden zijn, dan
mogen deze zones niet betreden worden.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
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Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentelijke wegen,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 5/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 18/9/2018.
 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

datum

Uitvoeringsdiensten

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen
(maximum: 30 tafels, 84
stoelen)

opmerking
Huurprijs: Gratis

Ter beschikking stellen van
elektriciteit + bekabeling
(detail zie bijlage)
Verkeerssignalisatie

8 en 12
september
2018 van
07u tot
20u

Verkeersvrij maken van
Haverwerf

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Opname van evenement in
de stadscommunicatie

Organisator voert het
evenement in in de
uitdatabank.

14
september
2018 van
16u tot
24u
Marketing en
communicatie
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Wijkonderhoudsteam

Leveren van vuilnisbakken +
tussentijdse lediging (zie
bijlage)

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van M-Flow dat doorgaat op de Haverwerf van 7 september 2018 tot 16 september
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van M-Flow, dat doorgaat op de Haverwerf van 7 september 2018 tot
16 september 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8
september, 12 september en 14 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Haverwerf
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen tussen het kruispunt met de
Hertshoornstraat en het kruispunt met het Stoofstraatje en Van Beethovenstraat, op 8
september en 12 september 2018 tussen 07u en 20u en op 14 september 2018 tussen 16u en
24u. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige
Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste
Aanleg en de Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Beachparty Chiro Leest 8
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Leest voor de organisatie van Beachparty op de terreinen van chrio (Kouter 1A) op 8
september 2018 van 21u tot 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient 10 erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 03.30 uur
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement. Dit werd reeds
in orde gebracht.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
8/9/2018 van 21u tot 9/9/2018 03u 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Voorstelling programma en
Manemakers 19 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Stadslijst Mechelen voor de organisatie van een evenement rond hun programma en de
Manemakers op de Grote Markt op zondag 19 augustus 2018 van 14u tot 19u, 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
6/8/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de openbare toiletten van het
stadhuis op zondag maar geopend zijn van 12 tot 16u en dat de capaciteit van deze
toiletten te beperkt is voor dergelijk evenement. De organisator zal zelf de nodigde
infrastructuur moeten voorzien voor toiletten.
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 politieke
partij
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
19/8/2018 van 14u tot 19u 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.
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Artikel 4
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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

19/8/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen

opmerking
Nog onder voorbehoud.
Indien dit materiaal zal
gebruikt worden,
worden de aantallen zo
snel mogelijk
doorgegeven.

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes aan beide kanten
van Grote Markt
Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Jeugd

19/8/2018

Ter beschikking stellen van
muziekinstallatie

Materiaal dient online
aangevraagd te worden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Student Lift Off 19 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw voor de organisatie van Student Lift Off op Transit M
op woensdag 19 september 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).
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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
3/9/2018 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 onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
20/8/2018
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen …. bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
De partners op de zone (Skatehouse, Circolito, Klimkaffee) dienen te allen tijde toegang tot
hun ruimtes te krijgen aangezien hun werking en lessen gewoon doorgaan die dag.
Hiervoor moet de hoofdingang tot Den Hangar vrij gehouden worden.
Het grasplein naast Den Hangar is net ingezaaid. Gelieve dit vrij te houden van
gemotoriseerd verkeer om schade te beperken.
De voertuigen van leveranciers en artiesten dienen voorzien te worden van een
parkeerkaart waarvan een model voorafgaandelijk aan de politie –dienst openbare orde –
te worden overgemaakt

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
Mechelse school.
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. 95 dB(A), Laeq 15 min op
19/9/2018 van 16u tot 23u 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 4 weken voor het evenement. 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;
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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 geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 17/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 21/9/2018.
 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

19/9/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

19/9/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Verkeerssignalisatie

Van
18/9/2018
16u tot
20/9/2018
16u

Parkeervrij maken van 15
parkeerplaatsen voor de
Loods
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Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van Student Lift Off, dat doorgaat op 19 september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Student Lift Off, dat doorgaat op 19 september 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 18 tot 20 september 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: 15 parkeerplaatsen op het Douaneplein ter hoogte van De Loods
Het parkeren is verboden tussen 18 september 2018 – 16.00 uur en 20 september
2018 – 16.00 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.

Openbaar Domein. Fietsbruggen aan sluizen Binnendijle: bijkomende
werken.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de door Mols NV uitgevoerde meerwerken aan de
fietsbruggen aan de Binnendijle.

Openbaar Domein. Papenhof - tuinwijk en woonerf fase 2 en 3.
Vaststellen van wijze van gunnen en verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure van de openbare procedure
met als enig gunningscriteria prijs aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek opgemaakt door het studiebureau Tractebel Engineering NV (voormalig: Technum),
Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt voor het uitvoeren van wegen en rioleringswerken in de
verkaveling Papenhof, fase 2, Tuinwijk – Woonerf 2 en 3.

Overheidsopdrachten. Vernieuwen koelmachine Zeeridder - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van nazicht van de offertes van 23 juli 2018,
opgesteld door de Dienst Gebouwen in samenwerking met Dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
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Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Vernieuwen koelmachine De Zeeridder” op basis van het verslag
van nazicht aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde De Bie - Veba NV,
Ingberthoeveweg 3 C-D te 2630 Aartselaar.

Overheidsopdrachten. Boekdrop bibliotheek Predikherenklooster.
Vaststelling wijze van gunning volgens de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2018-OO-GEB-377.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het bestek met nr. 2018-OO-GEB-377 en de raming voor
de opdracht “Boekdrop bibliotheek Predikherenklooster”, opgesteld door Afdeling
Gebouwenprojecten in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Autocheck Systems België, Uitbreidingstraat 84 bus 3 te 2600 Berchem;
- HSBIB, Koningshoeven 69 te NL-5018 Tilburg;
- Bibliotheca Belgium, Antwerpsesteenweg 124/74 te 2630 Aartselaar.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 6 september 2018 om 10.00 uur.

Overheidsopdrachten. RFID stations bibliotheek Predikherenklooster.
Vaststelling wijze van gunning volgens de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2018-OO-GEB-378.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het bestek met nr. 2018-OO-GEB-378 en de raming voor
de opdracht “RFID stations bibliotheek Predikherenklooster”, opgesteld door Afdeling
Gebouwenprojecten in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Autocheck Systems België, Uitbreidingstraat 84 bus 3 te 2600 Berchem;
- HSBIB, Koningshoeven 69 te NL-5018 Tilburg;
- Bibliotheca Belgium, Antwerpsesteenweg 124/74 te 2630 Aartselaar.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 6 september 2018 om 11.00 uur.

Overheidsopdrachten. Aankoop beweegbank - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst Sport.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Aankoop beweegbank” aan de economisch meest voordelige
bieder (op basis van de prijs), zijnde Ipitup, Gebroeders Tassetstraat 103 te 3018 Leuven.
Artikel 3
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de prijsvraag.
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