STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 16 september 2019

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen: voor de uitvoering van
werken:
 Rik Woutersstraat 40
Klantaansluiting
T 19320
 Nattehofstraat 14
Klantaansluiting
T 19321
 Kouter 46
Klantaansluiting
T 19323
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Fluvius Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen: voor de uitvoering
van werken:
 Kerkenbos
Vervangen 50 armaturen door LED verlichting
Fluv 19322
Op dit tracé worden geen graafwerken uitgevoerd
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal: voor de uitvoering van
werken:
 Vijverstraat 6
Puntopening
T 19324

Ondernemershuis. Resultaten Oh!. Aktename infographic Oh!
ondernemershuis.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de Infographic van het Oh!.

Belastingen en Inningen. Belasting op Benzinepompen 2019.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
Benzinepompen – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van € 58.960,00.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Aktename notulen directiecomité van 9
september 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het directiecomité van 9 september 2019 van het
AGB Sport Actief Mechelen.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 16
september 2019, na goedkeuring ervan.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullende reglementen met
betrekking tot verkeersreglementering in snelheidszone 30 in centrum
van Hombeek en woonwijk Hogeweg - Battelse Bergen (Battel).
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van het aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in
de snelheidszone 30 in het centrum van Hombeek.
 Vaststelling van het aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in
de snelheidszone 30 in woonwijk Hogeweg – Battelse Bergen te Battel.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring werken stuw Dijle
- Nekkerspoel Borcht, mits rekening te houden met Dwars door
Mechelen op 29 september 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren mits rekening te houden met de
organisatie van Dwars door Mechelen op zondag 29 september 2019:
2800 Mechelen, Nekkerspoel Borcht – stuw/grote sluis/brug, in de periode van: 30-09-2019
tot en met 25-11-2019.
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:
Besproken scenario:
Als gevolg van grote onderhoudswerken aan de stuw/sluis/brug over de Dijle,
Nekkerspoelborcht, wordt deze afgesloten voor alle 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.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
De werfzone (brugwegdek): langs beide zijden afgezet met barelen voorzien van A31 (werken)
– C3 (verboden toegang)
Nekkerspoelborcht ter hoogte van de kleine sluis: bareel met F45 (doodlopend) – A31
(werken) – C3 (verboden toegang) uitgezonder plaatselijk verkeer
Kruispunt Spuikbeekstraat <> Nekkerspoel Borcht: omleiding centrum (richting
Lakenmakerstraat)
Aankondigingssignalisatie “Grote Sluis ter hoogte sportpark afgesloten van .. tot ..)
geplaatst ter hoogte van: Muizen ter hoogte van de Brugstraat op het fietspad langs de beide
oevers van de Dijle – Douaneplein ter hoogte van het skatepark – langs beide zijden van
van de grote stuw/sluis - Dijlepad ter hoogte van de Zandpoortvest.
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.
De aankondigingssignalisatie dient geplaatst te worden op: 16-09-2019
Artikel 5
Het college keurt goed 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.
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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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Krommestraat. Renovatie pand.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen; Krommestraat 11
in de periode van: 23-09-2019 tot en met 07-10-2019
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).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 u en tussen 15.00 en
17.00 u;
 woensdag tussen 08.00 en 09.00 u, tussen 11.30 en 12.30 u;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
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:
Besproken scenario:
De werfzone bevindt zich tegenaan het kruispunt met de Twaalf-apostelenstraat.
De borden welke éénrichtingsverkeer instellen in de Krommestraat worden afgedekt.
De Krommestraat wordt dubbelrichting vanuit de Nonnenstraat, doodlopend op de werf.
Voetgangers en fietsers hebben doorgang.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:

Collegebeslissingen website
16 september 2019

4

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.
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.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Kruispunt Nonnenstraat <> Krommestraat: A39 (verkeer in beide richtingen) – F45b
(doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers) en F19 (eenrichtingsverkeer) afdekken.
Ter hoogte van de werf: bareel met C3 (verboden toegang) + M2 (uitgezonderd fietsers)
Kruispunt Krommestraat <> Twaalf-Apostelenstraat: afdekken C1 (verboden richting)
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 keurt goed 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 Krommestraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
 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 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
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Vredestraat - plaatsen kraan.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Vredestraat 39
in de periode van: 23-09-2019 tot en met 25-10-2019
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:
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:
Besproken scenario:
Er wordt voor de woning een werfzone ingericht van 17 meter voor de plaatsing van een kraan
en container op de rijbaan.
Er blijft een doorgang van 4 meter op de rijbaan door het instellen van parkeerverbod
tegenover de werfzone. Hierdoor verdwijnen er een 6tal parkeerplaatsen.
De voetgangers hebben geen doorgang en dienen over te steken.
Voor het plaatsen van de werfvoertuigen wordt er een zone van 10 meter gevraagd voor de
woningen 31-35.
Eenmalig bij het plaatsen en verwijderen van de kraan wordt er parkeerverbod gevraagd over
een afstand van 20 meter voor de woningen 36-40.
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.
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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.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Richting Tervurensteenweg:
Van nummer 31 tot 35, over een afstand van 10 meter: E1 (parkeerverbod)
Van nummer 36 tot 40, over een afstand van 20 meter: E3 (parkeer en stilstaan en
parkeerverbod) – enkel bij opbouw en afbraak van de kraan.
Voor de werf: A31 (werken) – A7 (rijbaan versmalling)
Werfzone aan beide kanten: E3 (parkeer en stilstaan en parkeerverbod)
Versmalling wordt voorzien van D1 (verplichte richting)
Achter de werf: F47 (einde werken)
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 keurt goed 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 Vredestraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
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

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de communicatiecel wegenwerken om in samenspraak met de
poltie contact te nemen met de basisschool St-Jozef-Coloma in de Vredestraat om hen - in
kader van veiligheid schoolgaande kinderen - te informeren over de werken en genomen
maatregelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken.
Bruul - Korte Schipstraat - Lange Schipstraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen
 Kruispunt Korte Schipstraat <> Lange Schipstraat
 Kruispunt Lange Schipstraat <> Bruul
in de periode van: 23-09-2019 tot en met 04-10-2019
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).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 u en tussen 15.00 en 17.00
u;
 woensdag tussen 08.00 en 09.00 u, tussen 11.30 en 12.30 u;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
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:
Besproken scenario:
Kruispunt Korte Schipstraat <> Lange Schipstraat
Fase 1:
Het kruispunt Korte Schipstraat <> Lange Schipstraat wordt afgesloten, fietsers en
voetgangers behouden doorgang.
De Lange Schipstraat wordt dubbel richting, doodlopend op de werf.
De Korte Schipstraat loopt dood op de werfzone en is enkel bereikbaar via de Bruul.
Er wordt een omleiding ingesteld.
Fase 2:
Na werken is er een uithardingsperiode. Het verkeer wordt terug genormaliseerd en rijdt de
werfzone voorbij over de parkeerstrook.
De Korte Schipstraat loopt dood op de werfzone en is enkel bereikbaar via de Bruul.
De camera autoluw gebied aan de Vijfhoek dient hiervoor te worden uitgezet.
Kruispunt Lange Schipstraat <> Bruul
Deze werfzone bevindt zich in het trottoir. Er worden enkel enige parkeerplaatsen
vrijgehouden.
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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.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Kruispunt Korte Schipstraat <> Lange Schipstraat
Fase 1:
De werfzone op het kruispunt wordt afgezet met barelen voorzien van C3 (verboden toegang)
uitgezonderd fietsers – A31 (werken) - E1 (parkeerverbod).
Kruispunt Lange Schipstraat <> Bruul: bareel C3 (verboden toegang) + uitgezonder plaatselijk
verkeer – A31 (werken) – F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
Kruispunt Lange Schipstraat <> Ijzerenleen: bareel C3 (verboden toegang) + uitgezonder
plaatselijk verkeer – A31 (werken) – F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
Kruispunt Korte Schipstraat <> Bruul: bareel C3 (verboden toegang) + uitgezonder plaatselijk
verkeer – A31 (werken) – F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
Fase 2:
Werfzone in de Korte Schipstraat: bareel C3 (verboden toegang) uitgezonderd fietsers – A31
(werken)
Kruispunt Korte Schipstraat <> Bruul: bareel C3 (verboden toegang) + uitgezonder plaatselijk
verkeer – A31 (werken) – F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
Lange Schipstraat voor de werfzone: A31 (werken) – A7 (wegversmalling) – E1
(parkeerverbod)
Kruispunt Lange Schipstraat <> Bruul
Lange Schipstraat voor de werfzone: A31 (werken) – E1 (parkeerverbod)
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 –
Artikel 5
Het college keurt goed 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 Lange Schipstraat en Korte Schipstraat ten laatste 5 en ten vroegste
10 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.
 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.
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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

Opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken
Uitvoeringsdiensten

Verzorgen/nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
Paaltjes Korte Schipstraat verwijderen

Politie MEWI

Camera autoluw gebied Vijfhoek
uitschakelen

opmerking

Bestuurlijk Beheer. Aktename brief van 3 september 2019 van Wim
Soons, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid en
procedure tot aanstelling opvolger + kennisname aanduiding
fractieleider door CD&V-fractie. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de brief van 3 september 2019, ingediend door de heer Wim
Soons, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
Artikel 2
Het college neemt akte van de verklaring van 10 september 2019, waarbij mevrouw Zohra
Hadnan het ambt van gemeenteraadslid aanvaardt, en verklaring dat zij zich niet bevindt in
één van de gevallen van onverenigbaarheid, in toepassing van artikel 10 van het Decreet
Lokaal Bestuur of van een bijzondere wet inzake onverenigbare ambten en waarbij zij
verklaart zich evenmin te bevinden onder de toepassing van artikel 10 van het Decreet Lokaal
Bestuur, inzake bloed- of aanverwantschap.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename brief van 3 september 2019 van de heer Wim Soons, waarbij hij zijn ontslag
indient als gemeenteraadslid.
 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Wim Soons, na onderzoek van de geloofsbrieven.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de mededeling dat de heer Stefaan Deleus de functie van
fractieleider van de CD&V-fractie, in opvolging van de heer Wim Soons, zal opnemen vanaf de
gemeenteraad van 30 september 2019. De voorzitter van de gemeenteraad dient dit mede te
delen bij aanvang van de zitting.

Bestuurlijk Beheer. Mechelen Feest vzw. Vervanging lid algemene
vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aanduiding van mevrouw Zohra Hadnan als lid van de algemene vergadering van vzw
Mechelen Feest ter vervanging van de heer Wim Soons.

Bestuurlijk Beheer. VVV Mechelen vzw. Vervanging lid algemene
vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van mevrouw Zohra Hadnan als lid van de algemene vergadering van VVV
Mechelen vzw ter vervanging van de heer Wim Soons.

Bestuurlijk Beheer. Sociaal Verhuurkantoor Mechelen. Vervanging lid
raad van bestuur en leden algemene vergadering. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Tom Blockmans en de heer Bert Delanoeije als lid van de
algemene vergadering van SVK Mechelen, ter vervanging van respectievelijk de heer Bart
Somers en de heer Kristof Calvo.
 Voordracht van de heer Tom Blockmans als lid van de raad van bestuur van SVK
Mechelen, ter vervanging van de heer Bart Somers.

Bestuurlijk Beheer. Pidpa. Buitengewone algemene vergadering 18
oktober 2019. Goedkeuring verlenging opdrachthoudende vereniging
Pidpa voor een periode tot 1 januari 2024. Goedkeuring
statutenwijziging betreffende samenstelling adviescomités.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring verlenging opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode tot 1 januari
2024.
 Goedkeuring statutenwijziging van Pidpa betreffende samenstelling adviescomités.
 Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering Pidpa op 18 oktober 2019.
 Mandaatverlening aan volmachtdrager.
Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad volgende beslissingen te nemen:
 De gemeenteraad neemt kennis van en hecht goedkeuring aan het verlengingsdossier van
Pidpa houdende de argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen.
De in het verlengingsdossier en in de verslaggeving opgenomen motivering wordt
bijgetreden.
 De gemeenteraad besluit om over te gaan tot de verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Pidpa voor een periode vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024.
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De gemeenteraad gaat akkoord om voor een periode tot 1 januari 2024 deelnemer te
blijven van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de activiteit watervoorziening en
bevestigt de daarbij horende beheersoverdrachten.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de door de raad van bestuur van Pidpa
voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de
adviescomités.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van Pidpa op vrijdag 18 oktober 2019 om 11u in het administratief
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
De gemeenteraad verleent het mandaat aan volgende vertegenwoordigers om in te
stemmen met de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene vergadering:
- als volmachtdrager: de heer Abdrahman Labsir
- als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Charles Leclef

Interne Dienstverlening en Protocol. Aanvraag ontvangst tijdens
Internationale dagen Thomas More op donderdag 19 maart 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van Tine Carla Mertens, International Office Thomas More
Mechelen, om genodigden van de Internationale dagen van de hogeschool Thomas More te
ontvangen op het stadhuis op donderdag 19 maart 2020 om 18u in de Keldermanszaal, naar
aanleiding van hun bezoek aan Mechelen.
Artikel 2
Het college duidt schepenen Marina De Bie en Gabriella De Francesco aan om de genodigden
te verwelkomen en om een toespraak in het Engels te houden tijdens de ontvangst.
Artikel 3
Het college besluit de genodigden een drankje aan te bieden namens de stad.
Artikel 4
Het college besluit geen kosten aan te rekenen voor deze ontvangst.

Interne Dienstverlening en Protocol. Openbaar Ministerie. Vraag om
ontvangst op 03 oktober 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit het college van het Openbaar Ministerie te ontvangen in de Kolommenzaal
op donderdag 3 oktober 2019 om 13u30.
Artikel 2
Het college duidt schepen Abdrahman Labsir aan als afgevaardigde van de stad om de
delegatie te ontvangen en een korte rondleiding aan te bieden in het stadhuis.
Artikel 3
Het college biedt de delegatie een drankje aan.

Interne Dienstverlening en Protocol. Boekvoorstelling "Een stad in
volle vaart" van Herwig De Lannoy in Kolommenzaal op dinsdag 15
oktober 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van Luc Van Hoeyland, Uitgeverij ElenA, om het boek van
Herwig De Lannoy ‘ Een stad in volle vaart ’voor te stellen in de Kolommenzaal op 15 oktober
2019 om 11u.
Artikel 2
Het college duidt schepen Björn Siffer aan om deze persvoorstelling bij te wonen.
Artikel 3
Het college duidt schepen Björn Siffer aan om de voorstelling in te leiden.
Artikel 4
Het college besluit de genodigden een drankje aan te bieden.
Artikel 5
Het college beslist 12 exemplaren van het boek ‘‘ Een stad in volle vaart ’aan te kopen.

Marketing en Communicatie. Vernieuwing borden Clear Channel invalswegen Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de melding van Clear Channel dat zij hun borden willen
moderniseren en meer willen inzetten op smart City.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met het aanbod van Clear Channel.
 Bij calamiteiten kunnen de borden in functie staan van overheidsboodschappen en
verdwijnen de andere boodschappen/publiciteit en kan beslist worden dat de uitzendtijd
verlengd wordt.
 Opleiding van de technische kant
 Bord Mc Donalds krijgt 2 kanten, dus in plaats van 4 zijden krijgen we nu 5 zijden ter
beschikking voor onze boodschappen
 Bij de drie andere borden is er slechts 1 zijde, de andere zijde (staduitwaarts) wordt niet
benut, maar de stad Mechelen mag aan de andere kant een permanente boodschap tonen
door middel van een sticker vb. Tot ziens.
Artikel 3
Het college wenst het aantal uren zendtijd per dag voor de stad Mechelen te verhogen naar
3,5u (1/5 van de zendtijd), aangezien de stad Mechelen nu permanent zichtbaar was op de
borden.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Marketing en Communicatie om te onderzoeken of er
ook een modernisering van de borden mogelijk is op de andere invalswegen zoals in de
Jubellaan, de Liersesteenweg, de Leuvensesteenweg en de Nekkerspoelstraat.

Openbaar Domein. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en
NMBS, directie stations met betrekking tot de ondersteuning van
Minder Hinder-werking bij het project stationsomgeving. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en NMBS, directie stations, met
betrekking tot de ondersteuning Minder Hinder-werking.

P&P - Publieke Ruimte. Goedkeuring reglement "Openbare verlichting
en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen"
opgemaakt door Fluvius. Doorverwijzing ter goedkeuring naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring reglement "Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders
aan lokale besturen" opgemaakt door Fluvius.
Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad volgende beslissingen te nemen:
 De gemeenteraad beslist tot intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017 –
punt 50 houdende de overname van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen tegen de symbolische waarde van 1 euro.
 De gemeenteraad neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en
diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en
goedgekeurd door de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 13 mei 2019.
 De gemeenteraad keurt de beheersoverdracht goed inzake de verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan
verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te
richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare
verlichtingsinstallaties.
De gemeenteraad hecht bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding
van de huidige aansluiting van de stad bij de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor
de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en
diensten als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod
Fluvius Openbare verlichting, en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de
‘aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende
algemene vergadering.
 De gemeenteraad beslist tot uitbreiding van de inbreng die de stad heeft gedaan
overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van IVERLEK wat betreft:
- de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
- de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn
weergegeven in het reglement.
 De gemeenteraad beslist de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van
een inventariswaarde 1 januari 2018 - tegen een inbrengwaarde van 828.199 euro in cash
(zijnde 25% van de inbrengwaarde) en 2.484.596 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de
inbrengwaarde) in te brengen bij de opdrachthoudende vereniging IVERLEK
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en
na het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en
regels.
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de
steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris.
 Deze beslissingen genomen in de artikelen 3, 4 en 5 gebeuren onder de opschortende
voorwaarde van het verkrijgen van een ruling wat de vennootschapsbelasting betreft.
Tevens zal de distributienetbeheerder het nodige doen om de vereiste
vennootschapsrechtelijke formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en
om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur aan
te duiden om als gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te ondertekenen alsook
de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij
het overschrijven van de inbrengakte.
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De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering
van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het
secretariaat van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK, (in pdf-versie) uitsluitend via
e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Financiën om de nodige budgettaire verwerking te
doen in het budget 2019 en het meerjarenplan 2020-2025 (inclusief relighting SintRomboutstoren).
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Projecten & Planning - Stadsontwikkeling om, in
samenspraak met de Staf Financiën, met Fluvius in gesprek te gaan hoe het toekomstig
gebruik van masten en palen door derden ook nog een financiële tegemoetkoming kan
genereren voor de stad.

Uitvoeringsdiensten. Kennisname verslag "stuurgroep
groenonderhoud" d.d. 02 september 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de “stuurgroep groenonderhoud” van 2
september 2019.

Overheidsopdrachten. Aankoop en plaatsing van 2 slimme
sleutelkasten. Gunning van bestek 2019-OO-UITV-548.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop en plaatsing van 2 slimme sleutelkasten” akte
van het verslag van nazicht van de offertes van 5 september 2019. Het verslag van nazicht
van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Aankoop en plaatsing van 2 slimme sleutelkasten” aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Sloten en Sleutels bvba
(S & S), Hoogstraat 12 te 2800 Mechelen.

Economie. Markten 2019. Kennisname toelating verleend door de
burgemeester voor inname standplaats door de miniondernemingen op
de "Dag van de mini's 2019" op zaterdag 16 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelating verleend door de burgemeester voor de inname van
de standplaatsen voor de mini-ondernemingen, onder de gaanderij van het stadhuis (kant
Befferstraat) tijdens de “Dag van de mini’s” op zaterdagochtend 16 november 2019, mits:
 naleving van de voorwaarden opgelegd door brandweer en politie
 de ondernemingen voldoen aan de wet op ambulante handel.
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Artikel 2
Het college duidt schepen Marina De Bie aan, om in de jury van de wedstrijd ‘Beste
commerciële Mini’ te zetelen. Jureren/stemmen uitbrengen kan op 16 november 2019 tot 12u
en de prijsuitreiking zelf vindt plaats om 12u30 in de Kolommenzaal op het stadhuis.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Economie

1 van de 3 prijzen
voorzien
Uitvoeringsdiensten 36 tafels (binnenkoer
stadhuis)
Afdeling
Vermelding via
communicatie en
communicatiecitymarketing
kanalen
Interne
Gebruik
dienstverlening en kolommenzaal voor
protocol
prijsuitreiking
Economie Jurering +
Bedrijvenbeleid
begeleiden mini’s
naar Kolommenzaal
voor de
prijsuitreiking

OPMERKINGEN

Mechelenbon € 120
15/11/2019

Er worden geen kosten
aangerekend

Op voorhand
16/11/2019 om
12u30
16/11/2019

Artikel 4
Het college neemt akte van de toestemming van algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot van € 120 toe te staan.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
RAMING

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

BEDRAG

2019141260

VVV

Prijs beste verkoopmini

€ 120,00

Sociale Tewerkstelling. Jobbeurzen in samenwerking met VDAB:
jongeren en social profit.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om het beschikbaar budget van maximaal 3000 euro te bestemmen voor
het organiseren van jobbeurzen.
Artikel 2
Het college duidt schepenen Greet Geypen en Gabriella De Francesco aan voor de
perscommunicatie voor het social profit salon in Lamot, op dinsdag 26 november 2019 van 10u
tot 15u.
Artikel 3
Het college duidt schepenen Greet Geypen en Gabriella De Francesco aan voor de
perscommunicatie voor de jongerenjobbeurs in het Predikheren op dinsdag 15 oktober 2019.
.
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P&P - Stadsontwikkeling. Ragheno. Kaderbesluit ontwikkeling
Ragheno. Goedkeuring + doorverwijzing naar gemeenteraad van 30
september 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring Kaderbesluit Stedenbouwkundige Ontwikkelingskost (inclusief bijlagen) voor
het projectgebied Ragheno.

P&P - Stadsontwikkeling. Ragheno: goedkeuring voorontwerp
masterplan.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan het voorontwerp masterplan Ragheno.

P&P - Stadsontwikkeling. Ragheno. Beleidsmatig gewenste
ontwikkeling. Goedkeuring + doorverwijzing naar gemeenteraad van
30 september 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring richtlijnennota ‘minimale randvoorwaarden en aanbevelingen’ (inclusief
bijlagen) als Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling voor het projectgebied Ragheno.
Artikel 2
Het college beslist bij goedkeuring door de gemeenteraad de beslissing bekend te maken via
de website van de stad Mechelen en minimaal 2 (streek)kranten. De beslissing wordt eveneens
rechtstreeks gecommuniceerd aan de betrokken actoren in het projectgebied via eerstvolgende
communicatie-initiatieven binnen het project Ragheno.
Artikel 3
Het college beslist bij goedkeuring door de gemeenteraad de beslissing aan de Deputatie van
de provincie Antwerpen over te maken.

Wonen. Goedkeuring oprichtingsakte en huishoudelijk reglement
interlokale vereniging en kennisname aanvraag tot erkend
intergemeentelijk samenwerkingsproject (IGS) “IGS versterkt wonen
in Mechelen, Lier en Willebroek”. Verwijzingen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de oprichting van de interlokale vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen,
Lier en Willebroek’ ten einde een subsidie te kunnen bekomen principieel goed.
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Artikel 2
Het college keurt het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging ‘IGS versterkt
wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ principieel goed.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht ter oprichting van de interlokale
vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek’ met ingang van
01/01/2020.
 Goedkeuring huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging ‘IGS versterkt wonen in
Mechelen, Lier en Willebroek’ met ingang van 01/01/2020.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal.
Samenwerkingsovereenkomst met InterLeuven voor digitale tool "Mijn
Warm Huis". Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met InterLeuven, betreffende de hosting en het
onderhoud van de digitale tool “Mijn Warm Huis”.

Milieu en Landbouw. Kennisname omvormingstraject milieuraad en
start milieuraad 2.0.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het omvormingstraject van de milieuraad, het afsluiten van de
huidige milieuraad en de opstart van milieuraad 2.0 ikv het participatietraject klimaatadaptie.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het verslag van de milieuraad van 27 juni 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 16
september 2019, na goedkeuring ervan.

Staf Financiën. Goedkeuring budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar
2019. Verwijzing naar gemeenteraad voor vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2019.

Staf Financiën. Goedkeuring interne kredietaanpassing nr. 2 over
dienstjaar 2019 - exploitatie. Verwijzing naar de gemeenteraad voor
aktename.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 2 over dienstjaar 2019.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Uitbetaling
investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 6.665,98 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Emmaüs.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
2019162671 2019/6640060/30/0790/01 kerkfabriek Emmaüs
6.665,98

Toezicht Financiën. Afsprakennota tussen de stad Mechelen en de
besturen van de eredienst. Verwijzen herwerkte afsprakennota voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring nieuwe afsprakennota tussen de verschillende besturen van de eredienst en
de stad Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Aanpassen
prijssubsidies 2019. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op
toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan
het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar
te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB SAM de tarieven die zij
toepast vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, geraamd op een totaalbedrag van 3.802.670 euro inclusief 6% BTW, werd
voorzien in het budget 2019.
Collegebeslissingen website
16 september 2019

19

Artikel 4
Deze aanpassing gaat in vanaf 1 oktober 2019.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2019. Verwijzing
gewijzigde tarieven en prijssubsidies voor goedkeuring naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan AGB
MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het
AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de
prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 1 oktober 2019 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie.

Monumentenzorg. Goedkeuring deelname pilootproject Vlaamse
overheid rond begijnhoven en belforten, erkend als werelderfgoed.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Marc Debatty (Monumentenzorg) bij het
pilootproject van de Vlaamse Overheid rond begijnhoven en belforten, erkend als
werelderfgoed.
Artikel 2
Het college stemt in met de deelname van de stad aan het pilootproject van het agentschap
Onroerend Erfgoed rond het concretiseren van Uitzonderlijke Universele Waarde bij
begijnhoven en belforten, erkend als werelderfgoed en het versterken van het beheer van de
omgeving van de belforten en begijnhoven.

Vastgoedbeleid. Muizen. Verkoop restgrond 9de afd sectie C nummer
005/002 en 006/002. Goedkeuring ontwerpakte en doorverwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de ontwerpakte goed voor de minnelijke verkoop voor de wegoverschot
gelegen in Muizen langs de Rijmenamsesteenweg (gekadastreerd als 9 de afdeling, sectie C,
nummer 005/002 en 006/002).
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ontwerpakte voor de minnelijke verkoop voor de wegoverschot gelegen in
Muizen langs de Rijmenamsesteenweg (gekadastreerd als 9 de afdeling, sectie C, nummer
005/002 en 006/002):
- Lot 2 Vooraan woning Rijmenamsesteenweg 23 - 9de afdeling, sectie C, nr 5/2 en
6/2/deel mits de prijs van € 8.000,- aan Joti bvba;
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Lot 3 Vooraan woning Rijmenamsesteenweg 25 - 9de afdeling, sectie C 6/2/deel mits de
prijs van € 700,- aan de familie Verschoren Greta, Verschoren Jozef, Verschoren
Stefaan.

Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de voorzitter van de
gemeenteraad en algemeen directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de authentieke
akte te ondertekenen namens de Stad Mechelen.

Sociaal Beleid. Ontvangst subsidie van provincie Antwerpen voor het
project Pleinmakers - fase 2 - voorstel voor de aanwending.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de provincie Antwerpen om een impulssubsidie
voor innovatieve projecten rond wonen toe te kennen aan de stad Mechelen voor het project
Pleinmakers – fase 2.
Artikel 2
Het college besluit:
 de extra subsidie van de provincie Antwerpen een bedrag van 41.000 euro te boeken in
budgetwijziging nr. 2/2019 op actie/ramingnummer 2019140255 / 2019002806;
 deze ontvangst te compenseren met een verhoging van het personeelsbudget van de
afdeling sociaal beleid in het budget 2020.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Straatfeest Moestuinstraat 18 tot
20 oktober 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Moestuinstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren van 18 t.e.m.
20 oktober 2019, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
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Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
bluspoeder) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In
de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet
gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie
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opdracht

18/10/2019
12u t.e.m.
20/10/2019

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Moestuinstraat

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van het
straatfeest in de Moestuinstraat, dat doorgaat van 18 tot 20 oktober 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Moestuinstraat, dat doorgaat van 18 tot 20
oktober 2019 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 18 tot 20
oktober 2019, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Moestuinstraat
-Het parkeren is verboden tussen de Landbouwstraat en de Boomgaardstraat van 18 oktober
2019 – 12.00 uur tot 20 oktober 2019 – 20.00 uur, aan beide zijden van de rijbaan. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van
het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling
van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen tussen de Landbouwstraat
en de Boomgaardstraat van 18 oktober 2019 – 12.00 uur tot 20 oktober 2019 – 20.00 uur. Dit
wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
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.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring handhavingsweek tegen
zwerfvuil en sluikstorten.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de organisatie van de handhavingsweek tegen zwerfvuil en
sluikstorten van 30 september tot en met 6 oktober 2019.
Artikel 2
Het college vaardigt de schepenen Patrick Princen en Abdrahman Labsir af om op maandag 30
september 2019 om 11u in de Raadzaal van het Sociaal Huis een persmoment te geven met
betrekking tot de handhavingsweek.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Toezicht en Sociale Controle om borden te plaatsen
aan de straten waar tijdens World Clean Up Day op 21 september 2019 het meest werd
opgeruimd.

Preventie en Veiligheid. Actie tegen intrafamiliaal geweld 2019 i.s.m.
Soroptimisten Mechelen i.k.v. "25 november, internationale dag tegen
geweld op vrouwen".
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerking met de Soroptimist Club Mechelen goed i.k.v. ‘Orange the
world’:
- Margaretha van Oostenrijk wordt oranje belicht van 23 november t.e.m.11 december 2019,
- een spandoek wordt bevestigd aan het traliewerk gedurende die periode en
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-

een afvaardiging van de Soroptimist Club Mechelen een flyer en mandarijntje uitdeelt op de
voorgestelde momenten.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten Ten laatste
21/ 11/2019

opdracht

opmerking

Oranje Folie aan spots en
lantaarns bij standbeeld van
Margaretha van Oostenrijk
bevestigen

Folie mag verwijderd
worden vanaf 11/12/19

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Preventie en Veiligheid om schepenen Abdrahman
Labsir en Gabriella De Francesco te betrekken bij dit initiatief.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring verslag evaluatiecel
evenementen 05.09.2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het verslag van de evaluatiecel evenementen van 5 september
2019.

Preventie en Veiligheid. World Clean Up Day 21 september 2019 praktische organisatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met bovenstaande planning voor de ‘World Clean Up Day’ op 21
september 2019.
Artikel 2
Het college vaardigt de schepenen Patrick Princen en Abdrahman Labsir af om een speech te
geven tijdens het bedankingsmoment.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om gesponsorde dranken aan te bieden in de Keldermanszaal.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
Dienstverlening en
Protocol

datum

opdracht

Uiterlijk tegen
21/9/2019

Maakt verdere afspraken met dienst
Toezicht en Sociale Controle inzake
sleutel en dranken Keldermanszaal.

opmerking

Beschikbaar stellen van een
wateraansluiting voor gratis
watertap.
Geluidsinstallatie voorzien
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Toezicht en Sociale
Controle

21/09/2019

Inzet van vier
Gemeenschapswachten, drie
wijkwerkers en twee
preventiemedewerkers.

Uitvoeringsdiensten

21/9/2018

Bedeling van het opkuismateriaal
over de verschillende startpunten.
Ophaling van het zwerfvuil na
afloop van de actie.

Sociale cohesie

21/9/2019

Inzet van medewerkers op de
startlocaties.

Sport. Uitbetaling saldo subsidie verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018 - KMTHC.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2018, waarvan de werken werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan KMTHC.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2019/6640020/70/0740/02
Ramingsnummer
2019005015

bedrag
€3.078,00

omschrijving
KMTHC

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2018 (saldo)

Sport. Uitbetaling saldo subsidie verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2019 - Vrijbroek hockey.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2019, waarvan de werken werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan Vrijbroek
Hockey Club Mechelen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2019/6640020/70/0740/02
Ramingsnummer
2019005015
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€3.215,62

omschrijving
Vrijbroek Hockey Club
Mechelen

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2019 (saldo)
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Sport. Uitbetaling saldo subsidie verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2016 - Mechelse Kolveniersgilde.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2016, waarvan de werken werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan de Mechelse
Kolveniersgilde.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2019/6640020/70/0740/02
Ramingsnummer
2019005015

bedrag
€2.500

omschrijving
Mechelse
Kolveniersgilde

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2016 (saldo)

Jeugd. Goedkeuring huishoudelijk- en huurreglement De Loods en De
Club. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Werner Van Herle (Preventie & Veiligheid) en
Tim Gordts (Jeugd) bij het integraal plan van aanpak voor Transit M.
Artikel 2
Het college keurt het integraal plan van aanpak voor Transit M goed en geeft opdracht aan de
jeugddienst om de verslagen van het fuifoverleg voor kennisname te agenderen op het college.
Artikel 3
Het college keurt het aangepaste huishoudelijk reglement van De Loods en De Club goed en
het aangepaste huurreglement van De Club principieel goed.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aangepast huishoudelijk reglement van De Loods - De Club.
 Goedkeuring aangepaste huurreglement van De Club.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten aan de jeugddienst:
 Aanpassen van het subsidiereglement voor het inzetten van security i.s.m. de Jeugdraad.
 Uitwerken en voorleggen van een jongerenwerking op Transit M.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelage 2019
Scouts en Gidsen Heilig Kruis.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor Scouts en Gidsen Heilig Kruis voor renteaflossingen
goed.
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Artikel 2
Het college geeft afdeling Financiën opdracht tot uitbetaling van 863,53 euro aan Scouts en
Gidsen Heilig Kruis.

Sociaal Beleid. Sjarabang. Goedkeuring tijdelijke repetitieruimte in
LDC De Schijf.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft een gunstig advies aan zorgbedrijf Rivierenland in verband met het gratis ter
beschikking stellen van een repetitieruimte in LDC De Schijf aan de vzw Sjarabang, van 1
oktober 2019 tot 30 juni 2020.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 16 juli
2019 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 16 juli 2019.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Bonheidensteenweg: Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om na te kijken
of een proefproject kan worden opgezet samen met politie (tijdelijk zone 50 van maken
met snelheidmetingen)
 2. Auwegemvaart: geen actie
 3. Adegemstraar/Keerbergstraat: geen actie
 4. Zemstbaan/Zwartkloosterstraat: aanpassen en plaatsen borden en lijnen
 5. Keizerstraat: zie artikel 2
 6. Gijsbeekstraat: geen actie
 7. Hanswijkdries: geen actie
 8. Battenbroek: locatiebezoek politie
 9. Generaal de Ceuninckstraat: zie artikel 4
 10. Generaal de Ceuninckstraat: geen actie
 11. Nekkerspoelstraat: geen actie
 12. Jozef Verbertstraat: geen actie
 13. Blokhuisstraat: informeren bij Sint-Katelijne-Waver
 14. Dijle: geen actie
 15. Winketkaai: doorgeven openbaar domein
 16. Brusselsesteenweg/Pareipoelstraat: aanpassen borden
 17. Oude Pleinstraat: schilderen lijnen
 18. Matigheidstraat: verwijderen snelheidsmeter
 19. Stationsstraat: zie artikel 5
 20. Larestraat: geen actie
 21. Larestraat: geen actie
 22. Sint-Katelijnestraat/Zelestraat: geen actie
 23. Muizen: beslissing college
 24. Hanswijkstraat: onderzoek
 25. Boomkesstraat/Pikkeriestraat: snelheidscontrole
 26. Boomkesstraat/Pikkeriestraat: plaatsen paaltjes
 27. Rechtestraat/Meistraat: tellingen
 28. Zakstraat: geen actie
 29. Van Beethovenstraat: aanpassen bord
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Artikel 3
Het college beslist geen varkensruggen te plaatsen aan de parkeerplaatsen in de Keizerstraat
en de situatie te behouden zoals ze nu is.
Artikel 4
Het college beslist om een parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten in de
Generaal de Ceuninckstraat.
Artikel 5
Het college beslist om een zone 30 in te voeren in de zone tussen de Vesten en de Vaart aan
het station.
Artikel 6
Het college beslist om een zone 30 in te voeren in het gebied tussen de Leuvensesteenweg,
Vaart, Planckendael en de Lotelingstraat en geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om na te
gaan of er nog andere straten in aanmerking komen (nood aan ruimere zone?).
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

Opdracht

Fin. impact
1200 euro

Verkeerssignalisatie

Aanpassen borden, markeringen en
plaatsen nieuwe borden en markeringen
omgeving Zemstbaan/ZWartkloosterstraat
Inrichten gehandicaptenparkeerplaats
Generaal de Ceuninckstraat
Aanpassen onderborden
Brusselsesteenweg/Pareipoelstraat
Schilderen gele lijnen Oude Pleinstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden zone 30 omgeving station

1500 euro

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden zone 30 omgeving Muizen

1320 euro

Verkeerssignalisatie

Aanpassen bord Korenmarkt

250 euro

Marcom

Communiceren over de geplande
uitbreidingen van zone 30 in Muizen en aan
het station
Plaatsen paaltjes Boomkesstraat /
Dukestraat

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

TOOD

250 euro
200 euro
25 euro

200 euro

Artikel 8
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

Opdracht

Politie

Onderzoek bebording Battenbroek

Politie

Snelheidscontroles Boomkesstraat

Politie

Snelheidscontroles Pikkeriestraat

Politie

Tellingen Rechtestraat

Politie

Tellingen Meistraat

opmerking

P&P - Mobiliteit. Vaststelling laadpaallocaties 2019. Clean Power for
Transport. Resterende 5 locaties.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om op volgende locaties in 2019 een laadpaal en voorbehouden
parkeerplaatsen te voorzien:
 Kanunnik de Deckerstraat/OVAM-parking
 Van Benedenlaan
 Abeelstraat ter hoogte van huisnummer 8
 Papenhof (Aspergeveld)
 Buurtparking Guldendal (Meubelstraat)
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst

Opdracht

P&P-Mobiliteit

Algemene opvolging van de plaatsing

Beheer Openbaar
Domein

Bij (her)aanleg Openbaar Domein afstemmen met
projectcoördinator of voorzieningen om laadpalen te
initiëren nuttig zijn in het kader van dit actieprogramma.
Bij (her)aanleg Openbaar Domein afstemmen met
projectcoördinator of voorzieningen om laadpalen te
initiëren nuttig zijn in het kader van dit actieprogramma.
Signalisatie plaatsen/aanpassen bij effectieve uitrol van
de laadpalen (projectcoördinator stemt verder af).
Verspreiden van bewonersbrieven bij de plaatsing van
een laadpaal in een buurt

Natuur- &
Groenontwikkeling
Uitvoeringsdiensten
Marketing &
Communicatie

Opmerking

i.s.m.
Mobiliteit
i.s.m.
Mobiliteit

P&P - Mobiliteit. Basket-Kangoeroes - Seizoen 2019-2020. Maatregelen
mobiliteit.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de inkomende vraag van de Kangoeroes in verband met de te
nemen maatregelen voor het komende jaar.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om de club erop te wijzen :
 om thuismatchen niet te laten samenvallen met thuismatchen van KV Mechelen.
 een duidelijke communicatie met de buurt + het voorzien van 1 aanspreekpunt vanuit de
club naar de buurt.
 Afspraken te maken met de parkings in de directe omgeving ivm gebruik voor de club + de
mogelijkheid te geven aan buurtbewoners op de voorziene parking van Arte Denti te laten
parkeren.
 het tijdig doorgeven van de data van de thuiswedstrijden aan AGB SAM, dienst
verkeerssignalisatie en uitvoeringsdiensten (in kader van het tijdig plaatsen parkeerverbod
en nadars voor fietsenstallingen).
Artikel 3
Het college geeft toelating voor het gebruik van de het basketbalveld op de Winketkaai, tijdens
en net voor/na de thuiswedstrijden van de Kangoeroes om dit in te richten als fietsenstalling.
Artikel 4
Het college geeft toelating voor het gebruik van de parkeerplaatsen net langs de sporthal in de
F. Broersstraat.

Collegebeslissingen website
16 september 2019

29

Artikel 5
Het college geeft toelating voor het inzetten van stewards bij de ingang van de wijk om
supporters zo veel mogelijk te (bege)leiden naar de parkings in de buurt die de club voor de
thuiswedstrijden ter beschikking heeft.
Artikel 6
Voor wat betreft de vraag tot het extra toezicht, neemt het college akte dat de politie toezicht
doet vanuit de reguliere werking maar dat er geen specifieke diensten worden ingepland.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

thuiswedstrijden

Leveren aan de sporthal
/basketpleintje Winketkaai
van:
 40 nadars

Gratis ter beschikking
stellen.

Uitvoeringsdiensten
/ team
verkeerssignalisatie

thuiswedstrijden

Gratis ter beschikking
stellen.

Verkeerssignalisatie

thuiswedstrijden

Leveren aan de plaatsen
van aflsuiting: nadars, met
C3, uitgezonderd
plaatselijk verkeer en
fietsers, te worden
geplaatst op volgende
locaties:
 KP Karperstraat –
Battelsesteenweg
 KP Frans Broersstraat –
Battelsesteenweg
 KP Polderstraat –
Battelsesteenweg
 KP KP Dijle Olivetenvest –
Winketkaai
 KP Alfred Oststraat –
Frans Broerstraat 2
stuks
 KP Alfred Oststraat –
Theo Blickxstraat
 KP Alfred Oststraat –
Prosper de Troyerstraat
 KP Frans Broerstraat –
Theo Blickxstraat
 KP Frans Broerstraat –
Bethaniënstraat
Parkeerverbod (48u voor
aanvang wedstrijd) aan
de parkeervakken naast
de sporthal, in de F
Broersstraat, en ook op
het terrein achter de
sporthal.

Gratis ter beschikking
stellen

parkeerverbod van 14u tot
24u voor wedstrijden die
aanvangen om 20u30.
AGB SAM

thuiswedstrijden

Gebruik parking sporthal
Winketkaai

AGB SAM

thuiswedstrijden

Praktische afspraken met de
club opvolgen
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Sociaal Beleid. Goedkeuring nieuw reglement ondersteuningstoelage
kinderopvang voor de periode 2020 - 2022. Verwijzing naar
gemeenteraad van 19 december 2019, onder voorbehoud van
inschrijving budget.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorstel om de ondersteuningstoelage kinderopvang in een
hernieuwd toelagereglement de volgende drie jaar verder te zetten en hecht zijn principieel
akkoord aan het ontwerp van reglement zoals voorgelegd.
Artikel 2
Het college verwijst het voorstel om in de budgetjaren 2020, 2021 en 2022 een
investeringsbudget van telkens 60.000 euro op te nemen, om uitvoering te kunnen geven aan
het nieuwe toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang, naar de budgetbespreking.
Artikel 3
Het college verwijst, onder voorbehoud dat de nodige investeringsbudgetten werden
ingeschreven in het budget 2020 en de meerjarenplanning (MJP), volgend agendapunt naar de
gemeenteraad van 16 december 2019:
 Goedkeuring toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang voor baby’s en
peuters, geldig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Sociaal Beleid. Opdracht tot de uitbetaling van de toelage aan de
basisscholen gevestigd in Mechelen in het kader van het ochtend-,
middag- en avondtoezicht die de scholen organiseren.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht tot de verdeling en de betaalbaarstelling van het budget van
200.000 euro voorzien ter ondersteuning van de organisatie van kwaliteitsvolle opvang in de
basisscholen op het grondgebied gedurende het schooljaar 2018-2019.
De verdeling van de ondersteuning is gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 februari 2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst financiën tot de betaalbaarstelling:
 van een bedrag 98.733,46 euro aan Scholengroep 5 van het Gemeenschapsonderwijs
 van een bedrag van 101.266,54 euro aan vzw De Ranken (koepel voor het vrij onderwijs)
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