STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 30 maart 2018

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Aspergeveld33
Puntopening T 18122
 Hombekerkouter18
Puntopening T 18123
 Hooiendonkstraat80
Puntopening T 18124
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Zonnestraat
Netversterking E 18111
 Kon. Astridlaan
saneren MS + bijplaatsen LS E 18112
 Dennenstraat
Sanering E 18113
 Oude Brusselsestraat, Faid’Herbestraat
OV Jaaractieplan E 18114
 Abeelstraat
Saneren Cab E 18115
 Blarenberglaan
Saneren KC 438 E 18116
 Van Busleydenstraat
LS-uitbreiding E 18117
 Duivenstraat
Spanningsombouw LS net E 18118
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersestwg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Galgestraat
plaatsen van ondergrondse kabel T 18125
 Maasstraat30
Klantaansluiting T 18127
 Putsestwg60
Klantaansluiting T 18128
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Korte Nieuwstraat
aanpassingswerken op het drinkwaternet Pid 18120
 Battelse Bergen
aanpassingswerken op het drinkwaternet Pid 18121
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Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Expoelstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18126
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Oude Brusselsestraat – Faid’Herbestraat
Telecomwerken Prox 18129

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Battelse Bergen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Battelse Bergen – Hoge Weg 2800 Mechelen,
werken voor Pidpa, aanleg waterleiding – huisaansluitingen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
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.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
In de Battelsebergen wordt er gewerkt met een wegversmalling en parkeerverbod langs beide
kanten. (signaleren werken categorie III – S4)
De Hoge weg wordt afgesloten, enkel nog toegang voor het plaatselijk verkeer. Fietsers en
voetgangers kunnen door.
Bijzondere maatregelen:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Auto’s: voor de Hoge weg > dienen om te rijden
 Vrachtvervoer: voor de Hoge weg > dienen om te rijden
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Openbaar vervoer: rijdt niet in de Hoge weg, Battelse Bergen is de hinder beperkt,
alternerend verkeer is mogelijk.

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Battelse Bergen – Hoge Weg 2800 Mechelen, werken voor Pidpa,
aanleg waterleiding - huisaansluitingen, in de periode van 09-04-2018 tot 09-05-2018, toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Hogeweg en Battelse Bergen ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
De nodige afspraken maken i.v.m. met de bereikbaarheid van de woningen, garages.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Communicatiecel
Wegenwerken

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Korte
Nieuwstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Korte Nieuwstraat – August Lenaertsstraat 2812
Mechelen, werken voor Pidpa, aanleg waterleiding - huisaansluitingen
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
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.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
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De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
De August Lenaertsstraat wordt afgesloten en er wordt een omleiding voorzien. Het plaatselijk
verkeer blijft steeds doorgang hebben.
In de Korte Nieuwstraat wordt een werfzone ingericht met langs beide zijden parkeerverbod.
De wegversmalling in de Korte Nieuwstraat wordt gesignaleerd als een Cat III – S4.
Bijzondere maatregelen:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Auto’s: omleiding volgen
 Vrachtvervoer: omleiding volgen
 Openbaar vervoer: rijdt niet in de werfzones
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Korte Nieuwstraat – August Lenaertsstraat 2812 Mechelen, werken
voor Pidpa, aanleg waterleiding - huisaansluitingen, in de periode van 09-04-2018 tot 20-042018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de August Lenaertsstraat en Korte Nieuwstraat ten laatste 10 en ten
vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken. De nodige afspraken maken i.v.m. met de bereikbaarheid van de woningen,
garages.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Communicatiecel
Wegenwerken
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Dorpstraat - Kouter.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2811 Mechelen Kouter ( Dorpstraat), kabel en
sleufwerken.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
 Het signalisatieplan dient aangepast te worden in functie van de doorgang voorzien voor
fietsers en voetgangers.
 De werkuren worden vastgelegd als volgt:
- van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
- zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
- niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
 Er worden geen werftransporten toegelaten:
- zon- en feestdagen;
- tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
 Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Op het kruispunt aansluiting Kouter met Dorpstraat worden er kabel en sleufwerken voorzien.
Hiervoor wordt de Kouter ter hoogte van het kruispunt afgesloten voor het gemotoriseerd
verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen door.
Er wordt een omleiding voorzien via Wagemakerstraat – Elleboogstraat – Winkelstraat Kappelseweg
Bijzondere maatregelen:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Door de werfleider werd er telefonisch bevestigd dat voetgangers steeds op een veilige
wijze doorgang hadden.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Door de werfleider werd er telefonisch bevestigd dat voetgangers steeds op een veilige
wijze doorgang hadden.
 Auto’s: omleiding volgen
 Vrachtvervoer: omleiding volgen
 Openbaar vervoer: dient verwittigd te worden
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Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2811 Mechelen Kouter ( Dorpstraat), in de periode van 09-04-2018
tot 13-04-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Dorpstraat/Kouter ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Communicatiecel
Wegenwerken

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering 16 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 16 april 2018 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering van 5 maart 2018.
 2. Nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid (toelichting door Jan Bal, secretaris Sociaal Huis).

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 17 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur:
 1. Goedkeuring aangepast verslag vergadering 6 februari 2018.
 2. Goedkeuring verslag vergadering 6 maart 2018
 3. Plaatsbezoek aan The Box, Korenmarkt 17. (Toelichting door Stijn Anthoons, Economie)
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Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering 18 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agenda vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis van woensdag
18 april 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering van 7 maart 2018.
 2. Project digitaal platform mechelenmakers.be. (toelichting door Lieve Jaspaert,
afdelingshoofd Marketing en communicatie)
 3. Toelichting voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing, in het kader van de artikels
99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem (toelichting door Erik Laga,
stadssecretaris en Tine Van Hoof, stafmedewerker organisatiebeheersing).

Interne Dienstverlening en Protocol. Restauratie, onderhoud monument van
de gesneuvelden WOI te Walem.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de dienst Monumentenzorg een restauratiedossier
(opkuisbeurt) op te starten, in samenwerking met de oudheidkunde kring Walem “Dr.
Croquette” en de dienst Interne dienstverlening en Protocol, voor het monument van de
gesneuvelden van WOI geplaatst aan het Kerkhof te Walem.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Monumentenzorg een offerte aan te vragen voor een
zachte reiniging en behandeling van het monument, aan de aannemer die binnenkort werken
gaat uitvoeren aan de kerk.

Interne Dienstverlening en Protocol. Toelating aan petereenheid Peutie tot
organisatie taartenslag op het stadhuis en aankoop ten behoeve van
de woonzorgcentra.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op het verzoek van petereenheid Peutie om taarten aan te kopen ten
voordele van Kinderkankerdag vzw.
Artikel 2
Het college besluit 80 taarten te kopen en deze te schenken aan de woonzorgcentra Hof van
Egmont en De Lisdodde.
Artikel 3
Het college verleent toelating om deze actie bekend te maken bij het personeel via een
intranetflits.
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Strategie en Ontwikkeling. Organisatiebeheersing: Goedkeuring
voortgangsrapport 2017. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voortgangsrapport 2017 principieel goed.
Artikel 2
Het college besluit het voortgangsrapport 2017 te agenderen als derde punt op de
Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en algemene zaken Stad - Sociaal Huis
van woensdag 18 april 2018, voor toelichting.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing, in het kader van de artikels
99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem.

Overheidsopdrachten. Leveren kopieerpapier economaat - gunning bestek
2018-OO-EC-304.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 20 maart 2018,
opgesteld door de dienst Economaat.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Leveren kopieerpapier economaat” op basis van het verslag van
nazicht aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Inapa, Vaucamps 30 te 1654 Huizingen.

Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Goedkeuring aankoop
welkomspel voor anderstalige nieuwkomers.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aankoop van 55 exemplaren van het Welkomspel voor
anderstalige nieuwkomers dat werd ontwikkeld door Cartamundi in cocreatie met Thomas More
Turnhout.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Onderwijsondersteuning
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Verdelen van 55
exemplaren van het
Welkomspel onder de
Mechelse scholen en andere
geïnteresseerde diensten.

opmerking
Oplevering van het
Welkomspel is
voorzien half april
2018.
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Onderwijsondersteuning. Toelagen 2018. Betaalbaarstelling toelage CGG De
Pont (PrOS).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelage aan Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont
vzw voor de periode 01 januari 2018 – 31 december 2018 (ter uitvoering van het programma
PrOS) betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel en
bedrag
omschrijving
leverancier
ramingsnummer
2018/6490111/30/0880/01
21.479,16€ Maandelijkse toelage van
CGG De Pont
2018140726
01/01/2018 tot
31/12/2018

Onderwijsondersteuning. SNeL-project 2018 (lager onderwijs). Goedkeuring
organisatie SNeL-project 2018 in samenwerking met Weyneshof vzw
en Sint-Katelijne-Waver.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de organisatie van het SNeL-project door speelpleinwerking
Weyneshof in de zomer van 2018.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met volgende verdeelsleutel voor deelname aan SNeL (per periode
van 2 weken) tijdens de zomer van 2018, op voorwaarde dat Sint-Katelijne-Waver de
deelnamekosten financiert voor de anderstalige nieuwkomers die schoollopen in Sint-KatelijneWaver:
 12 plaatsen voor anderstalige nieuwkomers die schoollopen in Mechelen;
 2 plaatsen voor anderstalige nieuwkomers die schoollopen Sint-Katelijne-Waver.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming/budgetcode

bedrag

2018000880

3.170 euro

2018/6130370/30/0880/01

omschrijving
Toelage voor uitvoering
SNeL-project

leverancier
Vzw
Speelpleinwerking
Weyneshof

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Onderwijsondersteuning
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Jeugd. Goedkeuring ondersteuning en organisatie Triple Lokaal 2018 van
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ) en
keurt de organisatie van Triple Lokaal van VVJ met Mechelen als gaststad op donderdagavond
3 mei 2018 goed.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om de gevraagde ruimtes in Artenova/Moonzone en H30/Villa32
(Jeugddienst) gratis ter beschikking te stellen.
Artikel 3
Het college vaardigt Marc Hendrickx, schepen, af om een kort welkomstwoord te houden als
gaststad van Triple Lokaal op donderdagavond 3 mei 2018 tussen 18.30u en 19u in Artenova.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan Jeugddienst om de organisatie van deze vormingsavond te
ondersteunen en in overleg met Talentenfabriek/H30 op zoek te gaan naar jong Mechels talent
voor een korte voorstelling/showcase tijdens de afsluitende receptie.

Overheidsopdrachten. Inrichten speelruimte Centjesmuur - gunning bestek
2018-OO-JD-318.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Inrichten speelruimte centjesmuur” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 13 maart 2018, opgesteld door de Dienst jeugd.
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 “Inrichten speelruimte centjesmuur” op basis van het verslag van
nazicht aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Sportinfrabouw NV, Essendonkbos 5 te 2910 Essen-Basis.

Overheidsopdrachten. Aankoop octopuspalen. Gunning van bestek 2018-OOPP-314.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop octopuspalen” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 20 maart 2018, opgesteld door de Dienst Overheidsopdrachten en
de 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 “Aankoop octopuspalen” aan de economisch meest voordelige
bieder zijnde Wolters-Mabeg, Leuerbroek 1074 te 3640 Kinrooi.
College van burgemeester en schepenen
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Artikel 4
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Marina
De Bie en Greet Geypen.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Locaties renovatiemobiel. Triple-A:
Locaties mei-juni 2018 van het mobiel pop-up center (duurzaam
voorbeeldhuis) om mensen aan te zetten om te renoveren. Geven van
opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het plaatsen van een Renovatiemobiel op de verschillende locaties goed.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Marketing en
Communicatie

Maart, mei
en juni 2018

Opmaken nieuwe flyers, posters,
openingsuren voor nieuwe
locaties.
Ondersteuning publiciteit via
verschillende kanalen (website,
Facebook, Hoplr, de Nieuwe
Maan, …).

Te bekijken met de
projectcoördinator.

Verkeerssignalisatie

Week 19
(voor
17/5/2018)

Plaatsen parkeerverbodsborden
op locatie Renovatiemobiel.

Te bekijken met de
projectcoördinator.

Transport en
Evenementen

17/5/2018

Ophalen Renovatiemobiel te
Antwerpsebaan 281, Mechelen en
opstellen (voorzien van
elektriciteit en gootje) op
Nekkerspoel

Afspraak voor
ophaling maken met
conciërge Marcel
Govaerts.

Transport en
Evenementen

25/5/2018

Afbreken en ophalen
Renovatiemobiel te Nekkerspoel
en brengen naar Heffen en
voorzien van elektriciteit te
Heffen.

Afspraak maken met
conciërge Marcel
Govaerts.

Transport en
Evenementen

1 01/06/2018

Transport en
Evenementen

25/06/2018

Transport en
Evenementen

1 28/06/2018

College van burgemeester en schepenen
30 maart 2018

Afbreken en ophalen
Renovatiemobiel te Heffen-Dorp
en brengen naar naar
Antwerpsebaan 281, Mechelen.
Ophalen Renovatiemobiel te
Antwerpsebaan 281, Mechelen en
opstellen te Hombeek
Afbreken en ophalen
Renovatiemobiel te Hombeek en
terugbrengen naar
Antwerpsebaan 281, Mechelen.

Afspraak voor
ophaling maken met
conciërge Marcel
Govaerts.
Afspraak maken met
conciërge Marcel
Govaerts.
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. See2Do!.
Goedkeuring van de organisatie van loketten voor de warmteluchtfoto
en het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1.
Het college gaat akkoord met de praktische organisatie van de opmaak van de
warmteluchtfoto.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Dienst Interne
dienstverlening en
protocol

15 april
2018

Vastleggen van de
Keldermanszaal op woensdag
12 september 2018, vrijdag
14 september 2018 en
zondag 16 september 2018.

/

Winkelmanagement

15 april
2018

*Ter beschikking stellen
loketten Huis van de
Mechelaar

/

*Oproep voor M-bassadeurs
om mee te werken aan de
warmteloketten.
Marketing en
Communicatie

1 juni
2018

Opmaak communicatieplan
loketten en warmteluchtfoto

Transport en
Evenementen

1 juni
2018

Afspraken maken rond
plaatsing renovatiemobiel.

/

Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor de communicatie naar de pers.

Natuur- en Groenontwikkeling. Parkendag. Goedkeuring organisatie
parkendag op 1 juli 2018 .
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om op zondag 1 juli 2018, van 14u tot 18u, de ‘Parkendag’ te organiseren in
het Caputsteenpark, Donkerlei, Galgenberg (speelbos en volkstuinen), Geerdegembos,
Hovenierspark, park Kalverenstraat, Karmelietentuin, Kauwendaalbos, Kruidtuin, Papenhof,
Pennepoelpark, St.-Mettetuin, Thiebroekbos/Den Battelaer, Tivolipark, provinciaal domein
Vrijbroekpark en de Rik Wouterstuin.
Artikel 2
Het college beslist om de officiële opening van het park Kalverenstraat te organiseren op
zondag 1 juli 2018, in de loop van de namiddag.

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Cambio. Goedkeuring uitbreidingen 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om een bijkomende voorbehouden plaats voor cambio-autodelen te
reserveren op volgende bestaande standplaatsen:
 Station: +1 wagen
 Antwerpsepoort: +1 wagen
 Nekkerspoel: +1 wagen
 Olivetenvest: + 1 wagen
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst

Opdracht

Opmerking

Marketing &
Communicatie
Verkeersignalisatie

Bewonersbrief opstellen & bedelen voor
bewoners Olivetenvest intra-muros.
Voorbehouden parkeerplaatsen voorzien van Pbord en groene kader

Op afroep van Team
mobiliteit
Op afroep van Team
mobiliteit

Overheidsopdrachten. Organiseren van een pendeldienst voor bezoekers aan
de Stad Mechelen van randparking naar winkelcentrum. Bestek 2018OO-PP-325. Goedkeuring gunning + beslissing tot uitbreiding shopping
shuttle binnen deze gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Organiseren van een pendeldienst voor bezoekers aan
de Stad Mechelen van randparking naar winkelcentrum” akte van het verslag van nazicht van
de offertes van 20 maart 2018, opgesteld door de afdeling Projecten en Planning - Mobiliteit in
samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Organiseren van een pendeldienst voor bezoekers aan de Stad
Mechelen van randparking naar winkelcentrum” aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Hendriks, Perksesteenweg
35 D te 1820 Melsbroek.
De vereiste opties (4 voertuigen gedurende 8 uur op 10 zon- of feestdagen, 2 extra voertuigen
gedurende 6 uur op 6 zaterdagen en 4 voertuigen gedurende 10 uur op 5 dagen) worden
voorlopig niet gelicht.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de mogelijkheden tot uitbreiding van de shopping shuttle (in
uitvoering van de opdracht van 23 maart 2018) en besluit volgende regeling in te voeren en
voor te leggen aan Taxi Hendriks, binnen deze gunning:
 Start op 9 uur met 2 voertuigen, tussen 10.00 en 18.00 uur met 4 voertuigen blijven rijden
en tussen 18.00 en 19.00 uur met 2 i.p.v. 4 voertuigen te rijden, wat geen bijkomende
financiële gevolgen heeft.
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om deze nieuwe regeling nauw op te
volgen.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring agenda en organisatie Algemene
Bewonersvergadering (ABV) Nekkerspoel 17 mei 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Nekkerspoel in
Parochiezaal Sint-Pieter en-Paul, Nekkerspoelstraat 81 op donderdag 17 mei 2018, om 20.00
uur, en stelt agenda vast als volgt:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester Bart Somers.
 Stationsproject: stand van zaken door Rudy Van Camp (Mechelen in Beweging).
 Samen Mechelen maken: Mechelenmakers en het buurtopbouwwerk
door schepen Katleen Den Roover.
 Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid projecten + renovatiemobiel
door schepen Marina De Bie.
 Project burenbemiddeling door schepen Stefaan Deleus.
 Voorstelling en acties wijkraad Nekkerspoel door wijkraad.
 Vragenronde.
Artikel 2
Het college besluit de sprekers vermeld in artikel 1 af te vaardigen op de algemene
bewonersvergadering Nekkerspoel.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Transport en
evenementen

Datum
17/05/2018

Opdracht



18/05/2018



Klaarzetten zaal: stoelen in
rijen zetten + 2 tafels met
stoelen vooraan voor sprekers.
Beamer, laptop, drank en
geluidsinstallatie leveren.
Ophalen en terugbrengen
drank, beamer, laptop,
geluidsinstallatie,…

Opmerking
Afspraken hierover
worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Muizen Bloemt 27 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de dorpsraad
Muizenleeft de toelating wordt verleend om Muizen Bloemt te organiseren op zondag 27 mei
2018 van 09u tot 13u, 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.
College van burgemeester en schepenen
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Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
dorpsraad Muizenleeft voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens Muizen Bloemt op
27/5/2018 van 09u tot 13u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Jan Pieter Maerevoet op basis
van het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

College van burgemeester en schepenen
30 maart 2018

opdracht

opmerking
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Team Verkeerssignalisatie

27/5/2018
van 06u
tot 24u.

Parkeervrij maken
van
parkeerplaatsen
naast het
Dorpshuis

Uitvoeringsdiensten

27/5/2018

Ter beschikking
stellen van
elektriciteit

27/5/2018

Ter beschikking
stellen van het
gevraagde
materiaal:



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

Gratis

100 stoelen
20 kleine tafels
20 grote tafels
27/5/2018

Ter beschikking
stellen van
dorpshuis Muizen

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van ‘Muizen Bloemt’ dat doorgaat op 27 mei 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van ‘Muizen Bloemt’ dat doorgaat op 27 mei 2018, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing op 27 mei 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Magdalenasteenweg
-Het parkeren is verboden op alle parkeerplaatsen naast het ‘dorpshuis’ van Muizen tussen het
kruispunt met de Jan Frans van Geelstraat en de Peter Benoitstraat op 27 mei 2018, tussen
06u00 en 24u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
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.

Cultuurcentrum. Beiaardconcerten 2018. Praktische schikkingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de beiaardconcerten 2018 gedurende de
periode van 11 juni t/m 10 september 2018, op volgende data en plaatsen:
 Concerten Sint-Romboutstoren/Beeldenplein telkens op maandagavond vanaf 20u30:
- Juni 2018: 4, 11, 18, 25
- Juli 2018: 2, 9, 16, 23, 30
- Augustus 2018: 6, 13, 20, 27
- September 2018: 3, 10
 De zaterdagnamiddagconcerten op de beiaard van de O.-L.-Vrouw-over-de-Dijlekerk
worden dit jaar niet georganiseerd.
College van burgemeester en schepenen
30 maart 2018

16

Artikel 2
Het college verleent zijn medewerking onder de vorm van logistieke ondersteuning door het
cultuurcentrum, de uitvoeringsdiensten, politie, brandweer en verkeersignalisatie, de dienst
protocol, Marketing en Communicatie en UiT in Mechelen en gaat akkoord met het organiseren
van een eindreceptie in de Keldermanszaal van het stadhuis met eigen stadspersoneel en
dranken uit stock (Mechelse bieren) op maandag 10 september 2018, vanaf +/-22u00 tot +/23u00.
Artikel 3
Het college duidt schepen Björn Siffer aan om aanwezig te zijn op de diploma-uitreiking met
receptie op maandagavond 10 september 2018 in de Keldermanszaal.
Artikel 4
Het college geeft extra opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om goede klapstoelen te voorzien,
die telkens na ieder concert terug binnen gezet zullen worden.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om bebloeming te voorzien op het
cultuurplein vanaf eind mei 2018.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de pleinverantwoordelijke om gedurende de periode van
maandag 4 juni 2018 tot en met 10 september 2018 desgevallend klacht in te dienen bij de
politie bij foutgeparkeerde wagens op privaat domein en de foutgeparkeerde wagens te laten
wegtakelen.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Omschrijving
Betaalt desgevallend de takelkosten en vordert deze onmiddellijk terug van de
foutparkeerder.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
Interne
dienstverlening en
protocol
Cultuurcentrum

UiT in Mechelen
Marketing &
Communicatie
Uitvoeringsdiensten

Organisatie eindreceptie +/- 75
personen in Keldermanszaal
met dranken uit stock
(Mechelse bieren) en eigen
stadspersoneel
Ter beschikking stellen van een
geluidsinstallatie (1 geluidsbox
met inwendige versterking +
statief, een draadloze micro of
micro met schakelaar) en 2 TVschermen op het Cultuurplein.
Opening van het café van het
Cultuurcentrum na elk
maandagavondconcert tot
22u30 behalve op 10
september.
Aankondigen van de
Beiaardconcerten
Aankondigen van de
beiaardconcerten
Ter beschikking stellen van
* +/- 150 goede klapstoelen en
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DATUM
UITVOERING/OPMERKINGEN
10 september 2018
(vanaf +/- 22u00 tot +/-23u00)

Iedere maandag vanaf 4 juni t/m
10 september 2018.

Mogelijk vanaf midden mei 2018
Het bekendmaken van de
concerten volgens de
mogelijkheden
*tegen maandag 4 juni 2018
17

in het Cultuurcentrum

Verkeerssignalisatie

Academie voor
Beeldende
Kunsten,
Conservatorium en
de KUUB

Politiediensten

*Bebloeming te voorzien op het
Cultuurplein
Sinds de opening van de
parking op SintRomboutskerkhof heeft het
cultuurplein geen
parkeerfunctie meer. Alleen
dienstwagens en leveranciers
hebben het recht om het
Cultuurplein op te rijden voor
dienstnoodwendigheden.
De verantwoordelijken er
expliciet op te wijzen hun leden
op de vermelde
maandagavonden de absolute
stilte op het plein te vrijwaren
en zeker geen aan- en af gerij
toe te laten.
Politiebegeleiding te voorzien
voor de Royal Air Cadets van
de Grote Markt tot op het
Cultuurplein.

(vóór 17u) en terug ophalen
vanaf 10 september 2018
* vanaf eind mei 2018
Er staat signalisatie die de
reglementering op het plein
aangeeft.

op de vermelde maandagavonden

Op 27/8/2018 vanaf 20u

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Summer Jump 11 en 12 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan WA
Events bvba voor de organisatie van Summer Jump in sportpark De Nekker op 11 en 12
augsutus 2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Dit werd reeds op 9 maart 2018 aangeleverd.
 Te respecteren einduren:
- Zaterdag 11/8/2018 om 24u
- Zondag 12/8/2018 om 22u
 Aangezien het een grootschalig evenement is, zal de organisator tegen 30/6/2018 een
mobiliteitsplan moeten aanleveren. Het mobiliteitsplan dient maatregelen te omvatten om
zoveel mogelijk bezoekers aan te sporen om via alternatieve modi naar het evenement te
komen.
 Het festival gaat door op het domein van de provincie. De organisator dient de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en, indien noodzakelijk, bewakingsagenten
van een erkende bewakingsonderneming in te schakelen.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
onderstaande data:
 11/8/2018 van 13u tot 24
 12/8/2018 van 12u tot 22u
conform goedgekeurd kader 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 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Aldwin De Neeffa op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas 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 langs gemeentelijke wegen,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 9/8/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
14/8/2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
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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

Uitvoeringsdiensten

11 &
12/8/2018

Evenementenloket

opdracht
Ter beschikking stellen van
nadars

opmerking
Aantal wordt zo snel
mogelijk doorgegeven

Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Maneblusser Classic 15 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mak Historic Car Club voor de organisatie van 15de Maneblusser Classic op de Grote Markt op
15 augustus 2018 van 06u tot 22u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 De deelnemers dienen zich individueel te houden aan het K.B. van 01.12.1975 , houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg;
 Bij de opstelling van de wagens en de boog mogen geen brandwegen worden ingenomen
tegenaan de terrassen. De wagens dienen zodanig opgesteld te worden dat er steeds een
vrije doorgang van minstens 4 meter gevrijwaard wordt voor de grotere voertuigen van de
brandweer;
 Vertrek en aankomst op de Grote Markt met een aanrijroute via Katelijnestraat en
uitrijroute via Ijzerenleen, Onze Lieve Vrouwestraat en Hanswijkstraat
 De organisator dient rekening te houden met de terrassen van de horeca.
 De aanvrager dient ervoor te zorgen dat hij, bij de opbouw ’s morgens (vanaf 06u00) de
omwonenden niet stoort in hun nachtrust.
 Het geheel dient door te gaan op de Grote Markt, binnen de zone van de verplaatsbare
paaltjes. Er mogen geen plaatsen ingenomen worden op het pleintje voor het postgebouw
waar mindervalidenplaatsen en taxistandplaatsen zijn voorzien.
 De correcte aanrijroute moeten zeer duidelijk gecommuniceerd worden naar de
deelnemers. Dit was vorig jaar fout gelopen bij dit evenement.
 Graag ook communiceren aan de deelnemers dat er zeer specifiek enkel toelating verleend
zal worden voor de camera’s van de Steenweg, en dat de andere camera’s gewoon zullen
werken die dag. Indien er een andere route genomen wordt, zal er mogelijks wel een GASboete volgen.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de inrichters mee te geven dat de organisatie op de Grote
Markt op termijn geen evidentie is, gelet op de uitstoot van uitlaatgassen.
Artikel 3
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

15/8/2018

opdracht

opmerking

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

Huurprijs:

40 nadars
15/8/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Grote Markt

15/8/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit voor de
aansluiting van
muziekinstallatie

Verkeerssignalisatie

15/8/2018

Afdekken verkeersborden op
Steenweg om 6u – mogen
terug zichtbaar gemaakt
worden om 21u

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Toerisme

15/8/2018

Verspreiden van flyers via
infokantoor

Jeugd

15/8/2018

Leveren van geluidsinstallatie
met microfoon en statief in
voorhal

De organisator dient zelf
het evenement in te
voeren in de
Uitdatabank
Reservatie dient te
gebeuren via het online
formulier

Sport

Voor
15/8/2018

Ter beschikkings stellen van
een trofee

Interne
dienstverlening en
protocol

Voor
15/8/2018

Ter beschikking stellen van
boek “Mechelen” als prijs van
de stad

Af te spreken met
interne dienstverlening
en protocol

15/8/2018

Gratis ter beschikking stellen
van voorhal, Keldermanszaal

Afspraken dienen vooraf
gemaakt te worden met
de huisbewaarder o.a.
de toegang en het
afsluiten van de zaal en
het stadhuis.

Artikel 5
Het college beslist de afgevaardigde voor de prijsuitreiking op woensdag 15 augustus 2018 om
18u in de voorhal van het stadhuis later aan te duiden.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

De ANPR-camera's op Steenweg 20 en 41 dienen
tijdens de doortocht uitgeschakeld te worden

15 augustus 2018
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Artikel 7
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan de organisatie van de Maneblusser
Classic Tour door hen de voorhal van het stadhuis en de Keldermanszaal gratis ter beschikking
te stellen op zondag 15 augustus 2018 (voorhal van 8u tot 11u en van 18u tot 19u en de
Keldermanszaal van 8u tot 11u).
Het huishoudelijk reglement op het gebruik van zalen in het stadhuis (gemeenteraad 29
september 2009) is van toepassing (o.a. wat betreft waarborg, verzekering,
gebruiksovereenkomst, …). Praktische afspraken worden gemaakt met de huisbewaarder.
Artikel 8
Het college geeft toelating om op 15 augustus 2018 op de Grote Markt gebruik te maken van
een geluidsinstallatie voor het afroepen van veiligheidsmededelingen en aankondiging van de
wagens.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Deust XL 11 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chrio XL voor de organisatie van Deust XL op de chiroterreinen, Kruisbaan 119B van 11 mei
2018 van 17u tot 12 mei 2018 02u, 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
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
11/5/2018 17u tot 12/5/2018 02u conform goedgekeurd kader 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 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Johannes Beyens op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
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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 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Kruisbaan en
Europalaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 9/5/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 13/5/2018.
 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

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Smaak foodtruckfestival 27 tot 29
april 2018. Praktische afspraken. Verwijzing naar gemeenteraad
vaststelling politieverordening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Magnus Opus Events voor de organisatie van Smaak Foodtruckfestival op de Veemarkt van 27
t.e.m. 29 april 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 op
9/4/2018, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de mogelijke hinder. In
deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Vanuit het
evenementenloket zal de bewonersbrief aangeleverd worden.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Geluidsnorm is 85 dB(A)
 Te respecteren openingsuren:
- Vrijdag 27/4/2018 – 17u tot 22u
- Zaterdag 28/4/2018 – 14u tot 22u
- Zondag 29/4/2018 – 12u tot 21u
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 30/3/2018.
 Het mobiliteitsplan dient ten laatste op 30/3/2018 aangeleverd te worden.
 De binnenstad is autoluw tussen 11u en 18u. Indien leveranciers tussen deze tijdsperiode
komen leveren, dienen de nummerplaten doorgegeven te worden aan Indigo.
 De rijbanen mogen geenszins ingenomen worden, alsook de toegang naar de
bushaltes/halte shopping shuttle/fietsenstallingen dienen vlot toegankelijk te blijven.
 De organisator dient de bepalingen van de Omzendbrief m.b.t. de veiligheid van festivals
en evenementen met grote volkstoeloop in het kader van het veiligheidsniveau 3 na te
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leven en de nodige fysische maatregelen te nemen zodat inrijden op het evenement
onmogelijk wordt.
Foodtrucks dienen te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen van het FAVV. Er bestaat
een mogelijkheid dat er steekproefsgewijs controles op de voedselkwaliteit uitgevoerd
worden.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 2600,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

26/4/2018

Evenementenloket
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Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten
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Artikel 6
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
‘Smaak Foodtruckfestival’ van 27 t.e.m. 29 april 2018 de Veemarkt te onttrekken aan
openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 7
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
‘Smaak Foodtruckfestival’ om van 27 t.e.m. 29 april 2018 de Veemarkt aan het openbaar
domein te onttrekken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Fan Park 2018. Verwijzing naar
gemeenteraad vaststelling politieverordening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group voor de organisatie van Fan Park op de grindparking van 14/6/2018 (opbouw)
tot 28/6/2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Organisator bracht dit reeds in orde.
 De opstelling van het Fan Park zal op de helft van de grindparking gebeuren, het dichtst
tegen parking Sportpark De Nekker, zodat de Shopping Shuttle op zaterdagen zijn route
kan aanhouden.
 De voorbehouden plaatsen voor campers op de grindparking dienen steeds beschikbaar te
zijn (niet enkel afspraken voor de 20-25 parkerende mobilhomes).
 Het terrein dient na gebruik uiteraard in dezelfde staat te verkeren – o.a. opgeruimd en
netjes (cfr. klachten na sommige evenementen)
 Aandacht naar o.m. het voorzien van fietsenstallingen, locaties voor verwijzing naar de
parkeergelegenheid, etc.
Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group (afhankelijk van de resultaten van de Rode Duivels) om het Fan Park verder
uit te bouwen op de grindparking op volgene data:
 2/7/2018 OF 3/7/2018
 6/7/2018 OF 7/7/2018
 10/7/2018 OF 11/7/2018
 14/7/2018 OF 15/7/2018
Artikel 3
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 1375,00 euro. Per extra
uitzending zal dit bedrag verhoogd worden met 250,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
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Artikel 4
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
volgende data en uren:
 Maandag 18/6/2018 van 15u30 tot 24u.
 Zaterdag 23/6/2018 van 12u30 tot 24u.
 Donderdag 28/6/2018 van 18u tot 24u.
conform goedgekeurd kader 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 en registreren van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 5
Het college kent een afwijking op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min (data
afhankelijk van de resultaten van de Rode duivels), op volgende data
Maandag 2/7/2018 van 18u tot 24u.
OF
•
Dinsdag 3/7/2018 van 18u tot 24u.
•
Vrijdag 6/7/2018 van 15u30 tot 24u OF van 18u tot 24u.
OF
•
Zaterdag 7/7/2018 van 15u30 tot 24u OF van 18u tot 24u.
•
Dinsdag 10/7/2018 van 18u tot 24u.
OF
•
Woensdag 11/7/2018 van 18u tot 24u.
•
Zaterdag 14/7/2018 van 15u30 tot 24u.
OF
•
Zondag 15/7/2018 van 15u30 tot 24u.
conform goedgekeurd kader 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 en registreren van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 6
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roeland Tordoir 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 eetkramen op 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.
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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 8
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Benoit Ballonstraat en
Spuibeekstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 14/6/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 17/7/2018.
 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 (N15) moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

14/6/2018
06u tot
29/6/2018
24u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van halve
grindparking

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

30/6/2018
06u tot
4/7/2018
24u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van halve
grindparking

5/7/2018
06u tot
8/7/2018
24

Parkeer- en verkeersvrij
maken van halve
grindparking

9/7/2018
06u tot
12/7/2018
24u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van halve
grindparking

13/7/2018
06u tot

Parkeer- en verkeersvrij
maken van halve

Afhankelijk van resultaat
Rode Duivels –
organisator neemt
steeds contact op met
evenementenloket voor
een verlening
Afhankelijk van resultaat
Rode Duivels –
organisator neemt
steeds contact op met
evenementenloket voor
een verlening
Afhankelijk van resultaat
Rode Duivels –
organisator neemt
steeds contact op met
evenementenloket voor
een verlening
Afhankelijk van resultaat
Rode Duivels –
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16/7/2018
24u

grindparking

organisator neemt
steeds contact op met
evenementenloket voor
een verlening

Artikel 10
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van Fan
Park van 14/6/18 tot 15/07/2018 de grindparking te onttrekken aan openbaar domein, zodat
een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 11
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
"Fan Park" om van 14 juni 2018 tot 15 juli 2018 de grindparking, gelegen tussen parking
Utopolis en parking sportpark De Nekker, aan het openbaar domein te onttrekken.
Artikel 12
Het college geeft toelating om een container en het grote scherm gedurende heel de periode
op de grindparking te laten staan.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Techpeditie 10 t.e.m. 12 april 2018.
Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Imec voor de organisatie van de mobiele tentoonstelling Techpeditie op de Grote Markt van 10
t.e.m. 12 april 2018, telkens 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...)
 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
 De opbouw kan starten na de zaterdagse markt, op zaterdag 7 april 2018 om 15u
 De afbraak dient te gebeuren op 13 april 2018.
 Het aanrijden van de containers dient te gebeuren langs de Katelijnestraat. Het wegrijden
langs de Befferstraat. Bij het aanrijden van de Grote Markt via de St-Katelijnestraat en
Steenweg, Befferstraat dient, tussen 11u en 18u, rekening gehouden te worden met het
autoluwe gebied van de Grote Markt en omgeving. De aanrijroutes dienen duidelijk te
worden gecommuniceerd + organisator staat in voor het tijdig aanvragen van eventuele
vergunningen
 Er dient rekening gehouden te worden met de opstelling van de Langste Veggietafel op
12/4/2018.
 Men dient rekening te houden met een maximale belasting van 2ton/m². Gezien
zeecontainers al hun belasting op hun ‘kleine’ vier hoeken overdragen, is het toch
aangewezen dat de verharding wordt beschermd met een rij- of vloerplaat alvorens de
containers erop te plaatsen
Artikel 2
Het college beslist geen retributie aan te rekenen voor inname van het openbaar domein, gelet
op het feit dat het pedagogisch samenwerkingsinitiatief van de Vlaamse Overheid betreft, in
het kader van de centrumsteden.
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Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan [naam aanvrager] op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
7/4/2018

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Grote Markt

ICT. Toewijzing aankoop web management tool.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de aankoop van het softwarepakket Siteimprove toe te wijzen aan de firma
Paddle, Galerie Ravenstein 4 te 1000 Brussel.

Overheidsopdrachten. Fietspad sluizen Binnendijle - Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Fietspad sluizen binnendijle” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 9 maart 2018, opgesteld door de afdeling Openbaar Domein.
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 “Fietspad sluizen binnendijle” aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Vanhoeyveld B en M BVBA, Leuvensesteenweg
38A te 3191 Hever.

Interne Dienstverlening en Protocol. Bezoek Keniaanse delegatie aan
Mechelen op donderdag 26 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het werkbezoek van een Keniaanse delegatie aan Cipal.
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Artikel 2
Het college gaat in op de vraag van Cipal om de Keniaanse delegatie een toelichting en
presentatie te geven over de organisatie van de front-office (Huis van de Mechelaar) en de
back-office, over de organisatie en/of andere initiatieven die genomen worden met het oog op
een optimale dienstverlening aan de burger,…. op donderdag 26 april 2018 van 10u tot 12u in
zaal Wollebrandt.
Artikel 3
Het college duidt de schepenen Walter Schroons, Katleen Den Roover en Stefaan Deleus aan
om de delegatie te verwelkomen om 10u in vergaderzaal HVDM.2.34 - Wollebrandt.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring samenwerking Minderhedenforum
in het kader van de Open Forumdag op 10 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerking met het Minderhedenforum en de financiële ondersteuning
in het kader van de Open Forumdag op 10 november 2018 goed.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 14 maart 2018
en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 14 maart 2018.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Leermarkt: Plaatsen van 2 paaltjes.
 2. Kruisbaan: Aanbrengen van dwarse parkeervakken.
 3. Kleine Heide: Team Mobiliteit plant een plaatsbezoek in.
 4. Lakenmakersstraat: Geen actie.
 5. Brouwerijstraat: Team Mobiliteit neemt dit op.
 6. Nieuwe Beggaardenstraat: Opnemen in reguliere werking politie en GAS-dienst &
overleg inplannen met dienst Onderwijsondersteuning.
 7. Kerkstraat: Uitvoeren van metingen door politie.
 8. Wittebroodstraat: Plaatsen van paaltje op einde parkeervak & keuze voorleggen aan
college.
 9. Stuivenbergvaart: Plaatsen van paaltjes en verplaatsen van signalisatie.
 10. Blauwhondstraat: Uitvoeren van controles door politie.
 11. Oude Baan: Plaatsen van betonblok.
 12. Schouwbroekstraat: Politie kijkt tellingen na of voert deze uit.
 13. Nicolaas Van der Vekenstraat: doorsturen openbaar domein
 14. Van Benedenlaan: Plaatsbezoek in te plannen door team Mobiliteit
 15. Kardinaal Mercierplein: Verplaatsen E6-signalisatie.
 16. Schuttersvest: Geen actie.
 17. Grondgebied Mechelen: Geen actie.
 18. Generaal De Wittelaan: Aanbrengen van parkeerstroken en E1-signalisatie +
fatsoeneren van bermen.
 19. De Nekker: Team Mobiliteit neemt dit intern op.
 20. Pareipoelstraat: Geen actie.
 21. Pareipoelstraat: Verwijderen en aanbrengen gele lijnen + verwijderen E9a-bord.
 22. Duivelstraatje: Verdaagd (cfr. college 30 maart 2018 – 76A).
 23. Bonheidensteenweg: Team Mobiliteit neemt dit verder op.
 24. Batterijstraat: Geen actie.
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25. Bleukenweg: Politie voert tellingen uit.
26. Pareipoelstraat: Geen actie.
27. Bergstraat: Plaatsen van twee extra E1-signalisatieborden.
28. Pastinaakhof: Plaatsen signalisatie spelende kinderen.
29. Caputsteenstraat: Plaatsen van E1-borden en plaatsen van houten stokjes in
plantvakken.
30. Pasbrugstraat: Aanbrengen thermoplast en verplaatsen signalisatiebord.
31. Zemstseweg: Herschilderen witte stippellijnen, schilderen volle lijnen, aanbrengen
schoolomgeving-signalisatie, aanbrengen van fietsoversteek, politie laten sanctioneren.
Bijkomend onderzoeken of tijdelijke parking kan worden gerealiseerd (Brumo of omgeving)
en af te stemmen met A. Frans, communicatiecel wegenwerken en politie (ingevolge
klachten voor parkeren in de buurt) en op heel korte termijn agenderen op plangroep en
college.
32. Van Beethovenstraat: Geen actie.
33. Tessestraat: Geen actie.
34. Peter Benoitstraat: Team Mobiliteit neemt dit verder op.
35. Grondgebied Mechelen: Opvolging door politie.
36. Vrijbroekpark: Politie plant plaatsbezoek in.
37. Grondgebied Mechelen: Voorleggen aan college in apart artikel.
38. Kroonstraat: Verdaagd (cfr. college 30 maart 2018 – 76A).

Artikel 3
Het college geeft opdracht tot het plaatsen van paaltjes ter hoogte van de parkeervakken en
schilderen van gele lijnen aan de overzijde aan de garage van de melder in de
Wittebroodstraat.
Artikel 4
Het college wenst naar aanleiding van een vonnis van de politierechtbank met aandrang te
vragen dat Verkeerssignalisatie het belang van een lijst, foto- en videomateriaal aankaart bij
Signco in het kader van tijdelijke signalisatie, zodat de stad wettelijk in orde is bij het
sanctioneren van foutparkeerders.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Team
Wijkonderhoud
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Opdracht
Aanbrengen van parkeervakken in
Kruisbaan
Verplaatsen signalisatiebord in
Stuivenbergvaart
Verplaatsen signalisatie op Kardinaal
Mercierplein
Aanbrengen van parkeerstroken en
signalisatie in de Generaal De Wittelaan
Verwijderen en aanbrengen gele lijnen +
verwijderen signalisatiebord in
Pareipoelstraat
Plaatsen van signalisatieborden in de
Bergstraat
Plaatsen van signalisatiebord in
Pastinaakhof
Plaatsen signalisatieborden in
Caputsteenstraat
Aanbrengen thermoplast en verplaatsen
signalisatiebord in Pasbrugstraat
Schilderen van lijnen, schoolomgevingsignalisatie en fietsoversteek in
Zemstseweg
Fatsoeneren van bermen in de Generaal De
Wittelaan
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Team
Wijkonderhoud
Team Mobiliteit

Plaatsen van houten stokjes in plantvakken
Caputsteenstraat
Plaatsbezoek in Kleine Heide

Team Mobiliteit

Budget navragen ivm bewegwijzering in
Brouwerijstraat
Overleg inplannen met school in Nieuwe
Beggaardenstraat
Plaatsbezoek in Van Benedenlaan

Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit

Contact opnemen met Nekker i.v.m.
zebrapad
Navraag doen i.v.m. fietspaden
Bonheidensteenweg
Situatie in Peter Benoitstraat bekijken

Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
GAS-dienst

Parkeerproblemen in Nieuwe
Beggaardenstraat opnemen in reguliere
werking
Plaatsen van paaltjes in Leermarkt

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

Plaatsen van paaltjes ter hoogte van de
parkeervakken en schilderen van gele
lijnen aan de overzijde aan de garage van
de melder in Wittebroodstraat
Plaatsen van paaltjes in Stuivenbergvaart

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

Plaatsen van betonblok in Oude Baan

Artikel 6
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

datum

Opdracht

Politie

Parkeerproblemen in Nieuwe
Beggaardenstraat opnemen in reguliere
werking

Politie

Metingen uitvoeren in Kerkstraat

Politie

Controles op foutparkeren uitvoeren in
Blauwhondstraat

Politie

Tellingen uitvoeren in Bleukenweg

Politie

Sanctioneren in Zemstseweg

Politie

Signalisatie vrachtwagensluizen
agenderen op college

Politie

Plaatsbezoek in Vrijbroekpark

Politie

Tellingen nakijken/uitvoeren in
Schouwbroekstraat

opmerking

Artikel 7
Het college geeft opdracht aan het Team Onderhoud Openbaar Domein om in de
Kruiskensstraat naast de plaatsing van paaltjes ook een rijbaankussen te voorzien. (cfr.
plangroep 22 februari 2018 – item 9)
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P&P - Mobiliteit. Fietsparkeren. Beslissing inzake tijdelijke oplossing voor
fietsenstalling Ursulinen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van Ursulinen Mechelen aan de stad om een tijdelijke
fietsenstalling te kunnen organiseren op Ganzendries en aan de OLV-kerk in de periode april
2018 tot juni 2019.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de voorgestelde inname van het openbaar domein voor in totaal
350 fietsen:
 Aan beide kanten rond de kerk, te optimaliseren, maar geen parkeerplaatsen innemen. (ca.
220 fietsen)
 70 fietsen op Ganzendries (afgebakend en niet tijdens de schoolvakantie)
 50 fietsen op binnenkoer van de Refuge (te onderhandelen met huurder sociaal restaurant
en eigenaar)
Voor alle innames geldt:
 De inname wordt onderbroken tijdens de zomervakantie
 Het opbouwen, afbreken en tijdelijk verwijderen van de stallingen gebeurt door Ursulinen.
 Er mogen geen verankeringen in het openbaar domein gemaakt worden.
 Het volledige beheer van de stallingen is ten laste van Ursulinen.
Voor innames op Ganzendries geldt bijkomend:
 De inname wordt onderbroken voor de boerenmarkt tijdens het hemelvaartweekend en
desgevallend voor andere evenementen.
Voor innames van parkeerplaatsen geldt bijkomend:
 De inname wordt onderbroken bij alle schoolvakanties.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
 Team Verkeerssignalisatie: vergunning inname openbaar domein verlenen conform artikel
2
 Dienst Onderwijsondersteuning en dienst Mobiliteit:
- School informeren over deze beslissing.
- Uitdrukkelijke vragen aan Ursulinen om de optie om het pand Veltmans in de
Hoogstraat te gebruiken te blijven opvolgen om de inname op openbaar domein te
beperken.
- Te communiceren aan Go Shil dat het niet aanvaardbaar is dat hun fietsen permanent
op het openbaar domein blijven staan. Men dient binnen het schooldomein een
oplossing te voorzien (bouwvergunning Go Shil nakijken m.b.t. voorschriften inzake
fietsenstallingen).

P&P - Mobiliteit. De Lijn. Omleiding bundel 550 voor werken R6.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de huidige dienstregeling van De Lijn voor de bundel 55x met
bussen elke 15 minuten te behouden. De dienstregeling zal zijn frequentie houden maar
verstoord blijven verlopen tot oktober 2018.
Artikel 2
Het college neemt akte van het engagement van De Lijn om de nieuwe dienstregeling voor de
bundel 55x, met 15 minutenfrequentie en bediening van het ziekenhuis, in te voeren in
oktober 2018.
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Artikel 3
Het college neemt akte van het engagement van de korpschef om samen met zijn collega van
politiezone BODUKAP te bekijken hoe het naleven van de verkeersregels door de aannemers
beter kan gehandhaafd worden.

College van burgemeester en schepenen
30 maart 2018

34

