STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Eindnotulen
Vergadering van 30 november 2018

Toerisme en UiT. Recread. Kennisname standpunt over gemeentelijke
kampeerautoplaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het standpunt van RECREAD over gemeentelijke
kampeerautoplaatsen.

Belastingen en Inningen. Belasting bedelen van maaltijden per bromfiets
2018 van ambtswege. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
bedelen van maaltijden per bromfiets – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van
€ 4.200,00 (inclusief een ambtshalve verhoging van 1.400,00 euro).

Toezicht Financiën. Vzw Ecoso (voormalige vzw De Kringwinkel Mechelen).
Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Ecoso.

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:
 11 novemberstraat 46
Puntopening T 18531
 Dorpstraat 10
Puntopening T 18532
 Sint-Lambertuslaan 79
Puntopening T 18535
 Mechelseweg 44
Puntopening T 18536
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Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Houtestraat
MECH-HOUT-CE-VDGR-XXX-JJ18-CAB 809
E 18527
 Korenkorfstraat
LS-en gasuitbreiding voor verkaveling
E 18528
 M. Gandhistraat
Vervanging gas + uitbreiding gas-Uitbreiding LS-Vervanging OV E 18529
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Liersesteenweg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Kabouterstraat 28
Klantaansluiting
T 18533
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Korenkorfstraat
plaatsen van ondergrondse kabel
T 18530
 Weverstraat
plaatsen van ondergrondse kabel
T 18534

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Pastoor De Heuckstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
 2800 Mechelen Pastoor De Heuckstraat tussen Zennebrug en Molenstraat, in de periode
van 10-12-2018 tot en met 14-12-2018
 2800 Mechelen Leestsesteenweg (aan het kruispunt Gentsesteenweg) in de periode van
17-12-2018 tot en met 18-12-2018
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
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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 gevolge frees- en asfalteringswerken wordt de Pastoor De Heuckstraat afgesloten tussen
het kruispunt met de Molenstraat en de Zennebrug.
Voor het gemotoriseerd verkeer wordt er een omleiding voorzien.
De fietsers dienen af te stappen en kunnen te voet over het voetpad verder.
Door de aannemer zijn er afspraken gemaakt met de Stad Mechelen welke gaat zorgen voor
vooraankondigingssignalisatie door middel van lichtkranten. Er wordt één lichtkrant voorzien
aan de N16 en één aan kruispunt Kouter met Leest-dorp.
Omleidingsprincipe
Op het kruispunt N16 met de Leestesteenweg wordt de omleiding ingesteld via de N16 tot aan
het kruispunt N16 met de Molenbeekstraat. Via de Molenbeekstraat tot aan het kruispunt met
de Pastoor De Heuckstraat.
Voor de werken aan de Leestsesteenweg kan de omleidingssignalisatie blijven staan. Tijdens
het weekend wordt deze wel weggedraaid. Fietsers en voetgangers blijven doorgang hebben.
Te plaatsen verkeersmateriaal
Op de kruispunten: Leestsesteenweg<>N16, Leestsesteenweg<>Bleukensstraat,
Leestsesteenweg<>Oude Leestsebaan, Leestsesteenweg<>Vorendonkstraatje
Bareel met A31 (werken) – F45b (doodlopend/behalve fietsers en voetgangers) – C3
(verboden toegang) bord "uitgezonderd plaatselijk verkeer"
Ter hoogte van de werf: 2 maal bareel C3 (verboden toegang) – A31 (werken) – “fietsers
afstappen en over voetpad”
Omleidingspijlen: N16<>Leestsesteenweg, N16<>Molenbeekstraat (2 stuks),
Molenbeekstraat<>Pastoor De Heuckstraat
Aankondigingsbord: “Handerlaars bereikbaar” N16<>Leestsesteenweg + “doorgang voor
fietsers en voetgangers”
Tekstkarren: één aan de N16 en één aan de kruispunt Kouter met Leest-dorp (te voorzien door
de Stad Mechelen)
Voor de werken aan de Leestsesteenweg
Op de kruispunten: Pastoor de Heuckstraat<>Molenbeekstraat: één bijkomende bareel met
A31 (werken) – F45b (doodlopend/behalve fietsers en voetgangers) – C3 (verboden toegang)
bord "uitgezonderd plaatselijk verkeer"
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
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De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Voor de overige weggebruikers:
•
Auto’s:
omleiding volgen
•
Vrachtvervoer:
omleiding volgen
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 deze 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.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Verzorgen/nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
Tekstkarren plaatsen.

Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Vaststelling politieverordening tot
instelling van een restrictieperimeter bij de thuiswedstrijden van
voetbalclub KRC Mechelen. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening tot instelling van een restrictieperimeter bij de
thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen.

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Winkelstad: toezegging spreker op
Winkellocatiemarkt België op 28 februari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de organisatie van Spryg Real Estate Academy in Mechelen op
donderdagnamiddag 28 februari 2019.
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Artikel 2
Het college vaardigt de schepen van economie af om het event te openen en deel te nemen
aan het panelgesprek.

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad: Belevingsonderzoek 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het belevingsonderzoek 2019 bij jongeren goed, alsook de
deelname aan het groepstraject met steden Kortrijk, Leuven (onder voorbehoud) en Genk.
Artikel 2
Het college neemt akte dat dit belevingsonderzoek van belang is in het traject voor het
wederom behalen van het label voor kindvriendelijke steden en gemeenten.
Artikel 3
Het college neemt akte dat dit belevingsonderzoek diverse beleidsdomeinen aankaart en dit
van belang is voor de ganse organisatie om hieraan mee te werken, indien relevant.
Artikel 4
Het college neemt akte dat het eindrapport van het belevingsonderzoek aan het college zal
worden voorgelegd met een voorstel tot actieplan, op het einde van het traject.

Vastgoedbeleid. Instellen van een openbaar onderzoek omtrent de
principiële beslissing van de gemeenteraad tot vaststelling van de
naam Berthe Seroenstraat voor de nieuw aangelegde wegenis
(aftakking van de Oude Antwerpsebaan) in de verkaveling “Kantvelde”
te Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit gedurende de periode van 10.12.2018 tot en met 09.01.2019 een
openbaar onderzoek in te stellen omtrent de principiële beslissing van de gemeenteraad van
27.11.2018 tot vaststelling van de naam “Berthe Seroenstraat” voor de nieuw aangelegde
wegenis (aftakking van de Oude Antwerpsebaan) in de verkaveling “Kantvelde” te Mechelen.

Vastgoedbeleid. Toelating aan vzw Sjarabang tot gebruik van de Maria
Magdalenakapel Klein Begijnhof als repetitieruimte voor een
dansvoorstelling. Opdracht tot voorleggen definitieve oplossing voor
gebouw.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan vzw Sjarbang om gebruik te maken van de Maria
Magdalenakapel voor de repetities van hun dansproductie tot de voorstelling begin juni 2019.
Vzw Sjarabang is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade op de locatie.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid om een definitieve oplossing voor het
betreffende gebouw voor te leggen.

Milieu en Landbouw. Beëindigen proefproject inzameling GFT-afval in
gedeelte binnenstad in afwachting van een definitieve beslissing door
het nieuwe bestuur.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het proefproject GFT-afval in de zone tussen de Sint-Katelijnestraat /
Onder-den-Toren / Begijnenstraat / Dijle /Ring stop te zetten in afwachting van een definitieve
beslissing door het nieuwe bestuur.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst milieu en landbouw om samen met IVAREM de
resultaten van het proefproject te communiceren.

P&P - Mobiliteit. Shopping shuttle. Wijziging traject tijdens Jumping, meer
bepaald op zondag 23 december 2018, zaterdag 29 december 2018 en
zondag 30 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om parking Zandpoortvest te bedienen met de Shopping shuttle op die
momenten dat de P&R Nekker en Parking Douane ingenomen wordt door de organisatie van de
Jumping, namelijk op zondag 23 december 2018, zaterdag 29 december 2018 en zondag 30
december 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum

opdracht
Plaatsen van een tijdelijke
haltepaal met rond bord met
logo en infobord.

opmerking
Stickers voor borden
aangeleverd door
Marcom

Plaatsen van een
parkeerverbod op de
parkeerstrook volgend op de
strook met de laadpaal.
Marketing &
Communicatie

Opnemen wijziging in social
media/websites.
Aanleveren van bestickering
infobord en logo voor
tijdelijke haltepaal.

Mobiliteit

Inlichten van Taxi Hendriks.
Aanpassen aankondiging op
borden PGS.
Aanpassingen communiceren
via chauffeurs, haltes.

Collegebeslissingen website
30 november 2018

6

P&P - Mobiliteit. Subsidieaanvraag elektrische deelauto Cambio.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit op basis van het subsidiereglement “Elektrische Mobiliteit”, goedgekeurd
door de gemeenteraad in de vergadering van 19 december 2017, om een tussenkomst van
4.000 euro voor de aanschaf van een elektrisch voertuig toe te kennen aan Cambio –
Optimobil Vlaanderen onder de voorwaarden gesteld in het subsidiereglement.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Ramingsnummer
Budgetcodesleutel
Begunstigde
Bedrag
2017002425

2017/6130295/50/
0600/02

Cambio – Optimobil Vlaanderen

4.000 euro

Overheidsopdrachten. Externe dienst voor bescherming en preventie op het
werk - 2018-OO-PERS-380. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanstellen externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk” akte van het verslag van nazicht van 16 november 2018
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het
werk” op basis van het verslag van nazicht aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Liantis VZW ( oude naam:
Provikmo VZW), Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel tegen de eenheidsprijzen vermeld in de
offerte. Deze opdracht loopt over 3 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.
Artikel 3
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Jeneverfeesten 8 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Scouts en Gidsen Vlaanderen voor de organisatie van Jeneverfeesten op de Scoutsterreinen,
gelegen te Oude Antwerpsebaan 205 op zaterdag 8 december 2018 van 19u 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...)
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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
3/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
De deelnemers aan de fakkeltocht dienen het Koninklijk Besluit van 01.12.1975, houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg, opvolgen welk voorschrijft dat:
- stoeten, processies en voetgangers in groep rechts op de rijbaan moeten gaan als zij
door een leider vergezeld worden;
- groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, ook de
linkerkant van de rijbaan mogen volgen. In dat geval moet achter elkaar gelopen
worden.
- In omstandigheden waarbij het gebruik van de lichten verplicht is moet vooraan rechts
een wit of geel licht gedragen worden, en achter rechts een rood licht.
Voor de deelnemers en de begeleiders wordt aangeraden om fluo-kledij te dragen.

Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe. De max. geluidsnorm is 85 dB(A),
Laeq 15 min op 8/12/2018 van 20u tot 24u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college
dd. 24.02.2017
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Bram Verhaegen 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 vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen (6kg ABC Bluspoeder of gelijkwaardig)
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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Personeelsfeest Carglass 1
december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van het personeelsfeest Carglass in de Nekkerhal op
1 december 2018 van 18u tot 03u, 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
26/11/2018 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.
19/11/2018
- Het PRIMA dossier

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
1/12/2018 van 18u tot 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
 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 geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentelijke wegen,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 29/11/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 3/12/2018.
 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, waaronder N15
moet toelating worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.

Belastingen en Inningen. Invoering belastingreglement op
containerwoningen en verwijzing naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het belastingreglement op containerwoningen, met ingang van 1 januari
2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Staf Financiën. Vaststelling gemeentelijke dotatie 2019 aan de politiezone
Mechelen-Willebroek. Verwijzing naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2019 aan de politiezone Mechelen-Willebroek.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken Rooms Katholieke erediensten.
Meerjarenplanning 2014-2019 en budgetwijziging 2018 en het budget
2019. Verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 van volgende kerkfabrieken: kerkfabriek SintJan Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek Sint-Pieter,
kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.
 Aktename budgetwijziging 2018 van de volgende kerkfabrieken: kerkfabriek Sint-Jan
Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek Sint-Pieter,
kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.
 Aktename budget 2019 van de volgende kerkfabrieken: kerkfabriek Sint-Jan Baptist en
Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek Sint-Pieter, kerkfabriek
Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Uitbetaling investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 44.406,49 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Catharina.
Artikel 2
Het college besluit om een investeringstoelage van 28.397,26 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Emmaüs.
Artikel 3
Het college besluit om een investeringstoelage van 35.884,64 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie.
Artikel 4
Het college besluit om een investeringstoelage van 17.585,05 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.
Artikel 5
Het college besluit om een investeringstoelage van 95.263,05 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist.
Artikel 6
Het college besluit om een investeringstoelage van 9.473,00 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Sint-Pieter.
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Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de financieel
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
2017162671 2017/6640060/30/0790/01
2017162671 2017/6640060/30/0790/01
2017162671 2017/6640060/30/0790/01
2017162671

2017/6640060/30/0790/01

2017162671

2017/6640060/30/0790/01

2017162671

2017/6640060/30/0790/01

beheerder de financiële aspecten als volgt te
Begunstigde
kerkfabriek Catharina
kerkfabriek Emmaüs
kerkfabriek LieveVrouweparochie
Onze-Lieve-Vrouw van
Hanswijk
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan
Evangelist
Sint-Pieter

bedrag
44.406,49
28.397,26
35.884,64
17.585,05
95.263,05
9.473,00

Overheidsopdrachten. Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de opmaak
van afkoppelingsdossiers en Vlariokeuring in de Sint Albertuswijk te
Muizen-Mechelen. Gunning van bestek 2018-OO-OD-430.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de opmaak van
afkoppelingsdossiers en Vlariokeuring in de Sint Albertuswijk te Muizen-Mechelen” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 20 november 2018, opgesteld in samenwerking van de
diensten Openbaar domein en Overheidsopdrachten / Aankoopbeheer.
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 “Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de opmaak van
afkoppelingsdossiers en Vlariokeuring in de Sint Albertuswijk te Muizen-Mechelen” op basis van
het verslag van nazicht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde Bureau Notermans, Sint-Truidersteenweg 474/B te 3840 Hoepertingen (Borgloon).

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor levering en plaatsing van
duurzame of energiezuinige warme drankautomaten, levering van
aanverwante verbruiksproducten, bijhorende onderhoudscontract en
stockmanagement. Verlenging van huidige overeenkomst met 6
maanden - bestek 2017-OO-GEB-286.

Besluit:
Artikel 1
Het college verlengt de opdracht “Raamovereenkomst voor levering en plaatsing van
duurzame of energiezuinige warme drankautomaten, levering van aanverwante
verbruiksproducten, bijhorende onderhoudscontract en stockmanagement” , gegund aan MIKO
COFFEE SERVICE NV, Steenweg op Mol 177 te 2300 Turnhout, met 6 maanden.
Artikel 2
Het raamcontract loopt met deze verlenging van 6 maanden tot 30 juni 2019.
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Artikel 3
Het college geeft opdracht aan Gebouwen en aan de dienst Overheidsopdrachten /
Aankoopbeheer om een nieuw bestek “Raamovereenkomst voor levering en plaatsing van
duurzame of energiezuinige warme drankautomaten, levering van aanverwante
verbruiksproducten, bijhorende onderhoudscontract en stockmanagement” met een looptijd
van 4 jaar, op te stellen en de procedure daarvan af te sluiten tegen eind juni 2019.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 20
december 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van donderdag 20 december
2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:

1. Goedkeuring verslag vergadering woensdag 14 november 2018.

2. Stationsproject: nieuw stationsgebouw (toelichting door R. Van Camp, Mechelen in
Beweging en E. Depré, projectmanager Igemo

Marketing en Communicatie. Bruulparking: goedkeuring
communicatiecampagne.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de communicatiecampagne goed m.b.t. de bereikbaarheid Mechelen in het
algemeen en de Bruulparking in het bijzonder tijdens de eindejaarsperiode.
Artikel 2
Het college keurt de kortingsactie geldig vanaf 7/12/2018 tot en met 31/1/2019 goed op
voorwaarde dat Q-Park toestemt.

P&P - Mobiliteit. Infrabel. Spoorweg Tisseltbaan. Inname standpunt voor
afsluiting.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord dat overweg 7 in de Tisseltbaan kan afgesloten worden
onder de volgende voorwaarden:
 een kwaliteitsvolle fietsverbinding wordt voorzien met breedte van minimum van 3m en
waar mogelijk 4m zodat fietsers en tractor veilig kunnen kruisen. De lengte waarover
tractors en fietser elkaar kunnen treffen wordt geminimaliseerd.
 een verkeerslichtenregeling wordt gerealiseerd op de Mechelsesteenweg zodat
landbouwvoertuigen vlot van de ene kant van de spoorweg naar de andere kant van de
spoorweg kunnen rijden via de Geerhoek en Krekelenberg
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een onderhoudstoegang tot de bufferzone rond het industriegebied die toelaat dat
voertuigen van 2 bedrijven hiervan gebruik kunnen maken om een keerbeweging te
maken.
de straatnamen worden, ten behoeve van de hulpdiensten, aangepast zodat dezelfde
straatnaam niet terugkomt aan weerszijden van de spoorweg.

Artikel 2
Het college gaat akkoord met de princiepsovereenkomst betreffende ‘Streefbeeld overweg 7 te
Mechelen’.
Artikel 3
Het college beslist om aan Infrabel te vragen een infovergadering te organiseren in
samenwerking met Willebroek en Mechelen.
Artikel 4
Het college beslist AWV te vragen om de N16 toegankelijk te maken voor landbouwvoertuigen
als alternatief voor de verbinding via de Tisseltbaan.

Economie. Handelsadviesraad: kennisname verslag 21/11/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 21 november 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 30
november 2018, na goedkeuring ervan.

Preventie en Veiligheid. Ontvangst delegatie ‘International Organisation for
Migration' (IOM) Sarajevo op 5 en 6 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het werkbezoek van ‘International Organisation for Migration’
(IOM) Sarajevo op 5 en 6 december 2018 aan Mechelen.

IGEMO. Stationsomgeving goedkeuring gunningsverslag voor de afwerking
Tangent en fietspad (MST-TO-070).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake het Stationsproject kennis van het gunningsverslag opgemaakt door
NMBS als gedelegeerd bouwheer voor Stad Mechelen in het aanbestedingsdossier MST.TO.070
met besteknummer 60/02/14/00474.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan het gunningsverslag.
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