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Vergadering van 31 oktober 2018

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

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 7 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 7 september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
31 oktober 2018, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 17 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 september 2018.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 31 oktober 2018, na goedkeuring ervan.

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:
 T. Vinckxlaan 24
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Puntopening T 18484
Leuvensesteenweg 616
Puntopening T 18485

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Leuvensesteenweg
VERPLAATSEN LEIDINGEN LS-LD VOOR AWV
E 18486
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken
 Ysebrantstraat 6
Plaatsing ondergrondse kabel T 18483
 M. Sabbestraat 88
Plaatsing ondergrondse kabel T 18488
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken
 Wilgenstraat 58
Klantaansluiting
T 18487

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Zoutwerf 10.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Zoutwerf 10 en die een
volledige renovatie van een woning tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
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
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 11.45 en 12.45.
 deze uren gelden niet tijdens de officiële schoolvakanties
Routes werfverkeer:
De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
Collegebeslissingen website
31 oktober 2018

2

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.
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
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 (sloop)werken:
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 er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, Zoutwerf 10, in de periode van 05/11/2018 tot 06/09/2019 toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 de werfzone organiseert op het gedeelte van de dolomiet en de voetpadzone met
verharding in gezaagde kassei vrijwaart;
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners van de Zoutwerf ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur;
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 5
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
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de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Nakijken bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

Plantenbakken verplaatsen.
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4

