STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 24 maart 2017

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Koning Albertstraat 122.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Koning Albertstraat t.h.v. 122
en die onderhoud van het waternetwerk 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Het verkeer zal met een beurtelingse voorrangsregel d.m.v. tijdelijke verkeerslichten geregeld
worden.
Artikel 4
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 5
Het college besluit de werf, in de periode van 11/04/2017 tot 11/04/2017 tussen 9u en 16u
toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Koning Albertstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt 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:
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dienst

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Brusselsesteenweg ter hoogte van 201.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Brusselsesteenweg t.h.v.
huisnummer 201 en 200 en die kabel- en sleufwerken 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 04/04/2017 tot 12/04/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Brusselsesteenweg (tussen Pareipoelstraat en spoorwegbrug) ten
laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk
inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de
communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken
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datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring inname openbaar
domein Belgradestraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Belgradestraat 12.
De werken omvatten: sloop van het gebouw.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Van Bulck Steven
De hoofdaannemer is de firma Dikrie
Projectleider is architect Van Houdt
Werfleider Dikrie is Erwin Meys
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen



2- 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.

3- 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.
4- 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 besluit:
 akkoord te gaan dat het voetpad en een rijstrook worden ingenomen ter hoogte van het te
slopen pand. Er dient een veilige oplossing te komen voor de voetgangers met duidelijke
signalisatie om de straat over te steken.
 akkoord te gaan dat een omleiding niet nodig is. Het verkeer kan middels een beurtelingse
voorrangsregeling langs de werfzone rijden.
Artikel 4
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 5
Het college besluit de werf, in de periode van 10 april 2017 tot 14 april 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Belgradestraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
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voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt 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

Nazien bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring nutswerken
Leuvensesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de nutswerken die zich situeren in de Leuvensesteenweg tussen
Leemputstraat en Lotelingstraat.
De werken omvatten: leggen van nieuwe waterleiding, gevolgd door huisaansluitingen.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Pidpa.
De hoofdaannemer is de firma GKW bvba, Dendermondsesteenweg 40 te 9070 Destelbergen.
Projectleider is Gôcem Kasim.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen



2- 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.

3- 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit
akkoord te gaan:
 dat voor het leggen van de dienstleiding inname van voet-, fietspad en parkeerstrook
noodzakelijk is.
 dat de fietsers de mogelijkheid hebben om de Leuvensesteenweg over te steken en het
fietspad aan de overzijde in twee richtingen te gebruiken voor de duur van de werken. Om
het oversteken door fietsers te faciliteren dienen hiervoor voldoende maatregelen te
worden genomen.
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dat tijdens het plaatsen van de huisaansluitingen voetgangers en fietsers wel door kunnen.

Artikel 4
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 5
Het college besluit de werf, in de periode van 18 april 2017 tot 31 mei 2017 (deelfasen voor
het leggen van de dienstleiding van 18 tot 26 april 2017 en de huisaansluitingen aansluitend
tot 31 mei 2017) toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Leuvensesteenweg, tussen Leemput- en Lotelingstraat, ten laatste 10
en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt 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

Nazien (eventueel) bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring herstellingswerken
Koning Albertstraat (fort).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Koning Albertstraat /
Antwerpsesteenweg (ter hoogte van het fort)
De werken omvatten: herstellingen aan de kolken in de zijberm van de rijweg.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV.
De hoofdaannemer is de firma SOGA NV, Aven Ackers 14 te 9130 Verrebroek
Werfleider is Amelinckx Christophe.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
2- Er worden geen werftransporten toegelaten:
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zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.

3- Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone en buiten de rijbaan.
Binnen- en buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te
gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en gaat
akkoord dat de fietsers oversteken en het fietspad aan de overzijde in beide richtingen
gebruiken.
Artikel 4
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 5
Het college besluit de werf, in de periode van 3 april 2017 tot 7 april 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat 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

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring nutswerken
Battelsesteenweg en Karperstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de nutswerken die zich situeren in de Battelsesteenweg en
Karperstraat
De werken omvatten: kabel- en sleufwerken
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: niet meegedeeld
De hoofdaannemer is de firma RDR Infra, Beverenstraat 80A te 9150 Kruibeke.
Onderaannemer signalisatie : Admibo, Ternesselei 181 te 2160 Wommelgem
Werfleider is Vermeiren Diego
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 15.00 u
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niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen




2- 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.

3- 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed :
Op Battelsesteenweg worden voet- en fietspad ingenomen als werfzone.
De voetgangers en fietsers worden via een beveiligde corridor omheen de werfzone geleid.
Het verkeer wordt er geregeld middels een beurtelingse voorrangsregeling.
In de Karperstraat wordt de werkzone op dezelfde manier uitgevoerd.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 3 april 2017 tot 7 april 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Battelsesteenweg (tussen Boetestraat en Frans Broersstraat) en van
de Karperstraat voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt 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

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Begraafplaatsen. Deelname aan de Europese Week van de begraafplaatsen
2017 tussen zaterdag 27 mei en zondag 4 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de deelname van de dienst begraafplaatsen aan de Europese
Week van de begraafplaatsen tussen zaterdag 27 mei en zondag 4 juni 2017.
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Artikel 2
Het college geeft de afdeling Marketing en Communicatie de opdracht om hieraan de nodige
ruchtbaarheid te geven.

Sport. Goedkeuring organisatie 4e Urban Trail Mechelen op zaterdag 9
december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij aan Golazo Sports
toelating wordt verleend voor de organisatie van de Urban Trail Mechelen op zaterdag 9
december 2017.
Artikel 2
Het college neemt er akte van:
 Dat Golazo Sports akkoord is om de 4de Urban Trail, op vraag van mmMechelen Feest, mee
op te nemen als 1 van de ‘key-events’ van ‘Mechelen houdt je warm’. De 4de Urban Trail zal
dan plaats vinden op zaterdag 9 december 2017 ( i.p.v. 2 december 2017).
 Dat het evenement een prominente plaats krijgt in de volledige communicatie van
‘Mechelen Houdt je Warm’ (MHJW):
- vermelding op de website van MHJW als afzonderlijk evenement op de homepage (en
niet onder de rubriek ‘wat nog’);
- opname bij al het drukwerk (affiches, folders, …) als key-event.
Artikel 3
Het college beslist dat de stad wenst op te treden als hoofdsponsor en geeft in ruil logistieke
ondersteuning. De stad wenst dan ook in het VIP-gebeuren als hoofdsponsor behandeld te
worden en op alle communicatiemateriaal dient de stad te worden vermeld als hoofdsponsor
van de “Urban Trail Mechelen”.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst sport om verdere afspraken te maken met de
betrokken stadsdiensten (UiT, Toerisme, Musea, Cultuur, Gebouwenbeheer, Politie, …) en
Golazo Sports.
Artikel 5
Het college beslist, in samenspraak met de politie en andere partners (Indigo (ex Vinci), De
Lijn,…) de binnenstad verkeersvrij te maken op zaterdag 9 december 2017, van 19.00 tot
23.00 uur.
Artikel 6
Het college beslist dat bij opbouw van de start- en aankomstlocatie op de Veemarkt rekening
dient gehouden te worden met de zaterdagmarkt.
Artikel 7
Het college neemt er akte van dat een uitgebreid ontwerpbesluit met alle praktische afspraken
en een detail van het parcours zal worden voorgelegd tijdens de maand oktober van 2017.
Artikel 8
Het college:
 geeft opdracht aan de Sportdienst om, zoals vorig jaar, met de organisator de nodige
afspraken te maken opdat iedere deelnemer aan de Urban Trail een bijdrage kan geven
aan Mechelen Mondiaal;
 doet een warme oproep aan alle medewerkers tot deelname aan het team van Mechelen
Mondiaal.
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Sport. Praktische afspraken kampioenenhulde 2017 op woensdag 29 maart
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de organisatie van de sportkampioenenhulde 2017 op
woensdag 29 maart 2017, in de stadsschouwburg, voor de kampioenen 2016.
Artikel 2
Het college neemt akte van de lijst van de Mechelse sportkampioenen in de verschillende
categorieën die zullen gehuldigd worden.
Artikel 3
Het college duidt Walter Schroons en Marc Hendrickx, schepenen, aan als afgevaardigden voor
de prijsuitreiking in de stadsschouwburg, op woensdag 29 maart 2017 vanaf 20.00 uur.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel

bedrag

omschrijving

leverancier

2017/6130370/70/0740/02

2500 €

Aankoop trofeeën

Van Bouwel,
Antwerpsesteenweg 12,
3730 Hoevenen

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

29 maart
2017 en 30
maart 2017

Afhalen en terugbrengen van
8 planten (groot en klein) in
Tuinbouwschool

Dienst personeel

29 maart
2017

Verzekeren vrijwilligers

Uur levering wordt later
afgesproken.
Wordt betaald door
sportraad
Lijst medewerkers zal
tijdig bezorgd worden
(afsprakennota wordt
ingevuld).

Artikel 6
Het college neemt er akte van dat de stadsschouwburg tegen nultarief zal ter beschikking
gesteld worden.
Artikel 7
Het college neemt er akte van dat de persuitnodiging zal verlopen via het kabinet van schepen
Schroons.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Ucom2bike 7 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Filip Van Hulle voor de organisatie van Ucom2bike op 7 mei 2017 van 8u tot 18u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
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Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
De deelnemers dienen het K.B. 01/12/1975, houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, correct naleven.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 5 mei 2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 9 mei 2017.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten
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datum

opdracht

opmerking

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
 100 kleine tafels
 500 stoelen
 50 nadars
10

Artikel 5
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Minimale verkeersbegeleiding van de politie op het
kruispunt van de Hombeeksesteenweg en de
Uilmolenweg tijdens het evenement, tussen 8 en 13u.

7 mei 2017: tijdens
het evenement,
tussen 8 en 13u.

opmerking

Monumentenzorg. Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk. Inbraak en
brand. Goedkeuring onvoorzien meerwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de onvoorziene meerwerken voor de inbraakbeveiliging en branddetectie
van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk te laten uitvoeren door Ardovlam nv.
Artikel 2
Het college beslist om voor de onvoorziene meerwerken van de de inbraakbeveiliging en
branddetectie van de Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk een aanvullende premie aan
te vragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om in budgetwijziging nr. 1/2017:
 een bijkomend bedrag van 25.336,33 euro in te schrijven op de uitgaven van
ramingsnummer 2017145821;
 een bijkomend bedrag van 196,46 euro in te schrijven op de ontvangsten van
ramingsnummer 2017145821.

Vastgoedbeleid. Verkoop uit de hand aan de aanpalende eigenaar, de nv
Eagan Beheer, van een perceel stadsgrond gelegen tussen de
Vrouwvliet en hun eigendom Steenhoevestraat 7 in het industriegebied
Mechelen-Noord. Verwijzen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verkoop uit de hand aan de aanpalende eigenaar, de nv Eagan Beheer, van een perceel
stadsgrond gelegen tussen de Vrouwvliet en hun eigendom Steenhoevestraat 7 in het
industriegebied Mechelen-Noord.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 de authentieke akte van verkoop te ondertekenen namens de stad Mechelen;
 de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de desbetreffende akte.

Jeugd. Goedkeuring speelstraten Pasen 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de inrichting van volgende speelstraten goed, na vervollediging van de
aanvraag, tijdens de Paasvakantie 2017:
 Pareipoelstraat (Mechelen Zuid): vanaf nr. 67 tot aan de hoek met de Veldenstraat van
maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017 van 10 uur tot 20 uur.
 Tolhuisstraat (Battel): van maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017 van 10 uur
tot 19.30 uur.
 Kattenbleekstraat (centrum): van maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017 van
10 uur tot 20 uur.
 Toekomststraat (Muizen): vanaf huisnummer 36 tot huisnummer 58 van maandag 3 april
tot en met zondag 9 april 2017 van 14 uur tot 20 uur.
Indien de bewoners van de straat een extra activiteit in de straat wensen in te richten na
20 uur moet dit aangevraagd worden via evenementenloket van de stad.
 Dijkstraat (Mechelen Zuid): vanaf de hoek Sint-Jan-Berchmansstraat tot de hoek met de
Belgradestraat op dinsdag 4 april 2017, donderdag 6 april 2017, dinsdag 11 april 2017 en
donderdag 13 april 2017 telkens van 13u30 tot 17 uur.
Artikel 2
Het college gaat niet in op de vraag tot het inrichten van een speelstraat in de
Zwaluwstraat aangezien er een werf is ingericht die vermoedelijk pas zal afgerond zijn
eind april 2017.

Mondiaal Beleid. Toestemming om Mechelen kandidaat te stellen voor
deelname aan het gratis piloottraject 2017-2019 van VVSG over de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan de dienst Mondiaal Beleid om stad Mechelen kandidaat te
stellen voor deelname aan het gratis piloottraject 2017-2019 van VVSG over de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met een politieke afvaardiging voor deelname aan één inhoudelijke
sessie in het kader van dit traject en vaardigt hiervoor Marina De Bie, schepen, af.

P&P - Mobiliteit. Vervoerplan NMBS. Aktename uitnodiging overleg op 19
april 2017 en bepaling delegatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de uitnodiging van de NMBS in het kader van de informatiesessie
rond het nieuwe vervoerplan en verdere afstemming van het aanbod van De Lijn op woensdag
19 april 2017 (10u30) en vaardigt hiervoor Marina De Bie, schepen, af.

Wijk- en Dorpszaken. Goedkeuring uitvoering Burendag 19 mei 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitvoering van de burendag
op 19 mei 2017.
Artikel 2
De onkosten voor de pakketten ten bedrage van 5.000,00 euro zijn te verrekenen op het
budget 2017 waarop voldoende krediet is voorzien. Ramingsnummer 2017162706 –
Budgetsleutel 2017/6130070/20/0171/01.
Artikel 3
De onkosten voor de communicatie zijn te verrekenen op het budget 2017 waarop voldoende
krediet is voorzien. Ramingsnummer 2017150322 – Budgetsleutel 2017/6130310/20/0119/14.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

Marketing en
Communicatie

Uitvoering communicatieplan

OPMERKINGEN

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Rommelmarkt Nekkerspoel 25 juni
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Wijkwerking Nekkerspoel voor de organisatie van een rommelmarkt in de de Welvaartstraat,
Papenhofdreef, Paardenkerkhofstraat en Nijverheidsstraat (vanaf de Welvaartstraat) op 25 juni
2017 van 9u tot 17u, 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 bewoners van de Nijverheidsstraat, Paardenkerkhofstraat, Papenhofdreef,
Welvaartstraat en Varenbosstraat dienen minimum 14 dagen voorafgaand aan het
evenement in kennis gesteld te worden van de verkeersmaatregelen van toepassing tijdens
de rommelmarkt. Ook de bewoners van het huis gelegen in de Papenhofdreef, tussen het
kruispunt met de Nijverheidsstraat en "het Papenhofke", dienen eveneens schriftelijk in
kennis gesteld te worden van het feit dat hun woning op 25 juni 2017 tijdens de
rommelmarkt niet bereikbaar is met de auto vermits deze woning volledig ingesloten zit.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Wijkonderhoudsteam
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datum
25 juni
2017

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van10
vuilnisbakken
13

Verkeerssignalisatie

25 juni
2017 van
05u tot
20u

Parkeervrij maken van van
Welvaartstraat,
Papenhofdreef,
Nijverheidsstraat en
Paardenkerkhofstraat (vanaf
de Welvaartstraat tot aan de
Papenhofdreef)

25 juni
2017 van
07u tot
18u

Verkeersvrij maken van
Welvaartstraat,
Papenhofdreed,
Nijverheidsstraat en
Paardenkerkhofstraat

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de ‘rommelmarkt Nekkerspoel’ die doorgaat op 25 juni 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt Nekkerspoel, die doorgaat op 25 juni 2017, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 juni 2017, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Welvaarstraat, Papenhofdreef tussen Nijverheidsstraat en Paardenkerkhofstraat,
Nijverheidsstraat tussen “verkeersstop” en Papenhofdreef, Paardenkerkhofstraat tussen
Welvaartstraat en Papenhofdreef:
-Het parkeren is verboden op 25 juni 2017 tussen 05u00 en 20u00, aan beide zijden van de
rijbaan. Deze maatregelen wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 25 juni 2017 tussen
07u00 en 18u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 2:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 3:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 4:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Pizzafestijn Vlierstraat 20 mei
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vlierstraat de toelating wordt verleend om een pizzafestijn te organiseren op 20 mei 2017
van 12u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
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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;
vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing;
voor een straatfeest zijn volgende voorwaarden (categorie 1 – niet ingedeeld) van
toepassing:
- geluidsniveau in de inrichting: <= 85dB(A)Laeq,15min op gelijk welke plaats in de
inrichting waar zich personen kunnen bevinden;
- geluidsniveau in de omgeving: voorwaarden hoofdstuk 6.7 VLAREM II;
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;
om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen;
een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

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

datum
20 mei
2017
van 12u
tot 23u

opdracht
Verkeersvrij maken
van de Vlierstraat

opmerking


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

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Buurtrommelmarkt wijk
Tervuursesteenweg 27 mei 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Josee Broers de
toelating wordt verleend om een buurtrommelmarkt te organiseren op 27 mei 2017 van 7u tot
18u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
 De Beukstraat dient steeds vrij te blijven voor het verkeer van Tervuursesteenweg richting
Eenheidstraat en Lorkstraat (en vise versa ). Enkel de schuine ‘zijarmen’ (enerzijds richting
Reinheidsstraat en anderzijds richting Poedermolenstraat) en het openbaar domein onder
de bomen mogen door de standhouders ingenomen worden.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie
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datum
Van 26
mei
2017
18u tot
27 mei
2017
19u

opdracht
Parkeervrij maken
van
Vorsenborgstraat,
Poedermolenstraat,
Reinheidstraat,
Beukstraat +
pleintje

opmerking


•

Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
De organisator dient het
verkeersmateriaal (enkel de
nadars met doorrijverbod, NIET
het parkeerverbod) bij aanvang
van de rommelmarkt zelf te
plaatsen en na afloop ervan
16

opnieuw te verwijderen.
27 mei
2017
van 7u
tot 18u

Verkeersvrij maken
van
Vorsenborgstraat,
Poedermolenstraat,
Reinheidstraat,
Beukstraat +
pleintje



Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de buurtrommelmarkt wijk Tervuursesteenweg die doorgaat op 27 mei 2017,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de buurtrommelmarkt wijk Tervuursesteenweg die doorgaat op
27 mei 2017 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 26 mei 2017 tot
27 mei 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: BEUKSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de huisnummers 25 en 17 en tussen de huisnummers 18 en
28, van 26 mei 2017 om 18u00 tot 27 mei 2017 om 19u00, aan beide zijden van de rijbaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden op de zij-armen van de Beukstraat (enerzijds richting Reinheidstraat
en anderzijds richting Poedermolenstraat) voor alle bestuurders in beide richtingen op 27 mei
2017 tussen 07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden
C3.
Artikel 3: REINHEIDSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de Beukstraat en het Vrije Woonstplein, van 26 mei 2017 om
18u00 tot 27 mei 2017 om 19u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de herhaling
van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 27 mei 2017 tussen
07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
Artikel 4: POEDERMOLENSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de Beukstraat en de Vorsenborgstraat, van 26 mei 2017 om
18u00 tot 27 mei 2017 om 19u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de herhaling
van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 27 mei 2017 tussen
07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
Artikel 5: VORSENBORGSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de Poedermolenstraat en de Tervuusesteenweg, van 26 mei
2017 om 18u00 tot 27 mei 2017 om 19u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 27 mei 2017 tussen
07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 8:
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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 Mechelen.

Toerisme en UiT. Toerisme Mechelen. Smikkeltocht Toerisme Ruppelstreek
2017 op 16 juli 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit dat Toerisme Rupelstreek gratis gebruik kan maken van zaal de Kettinghe
in Heffen als stopplaats voor hun Smikkeltocht op zondag 16 juli 2017.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Wijk- en
dorpszaken

Zondag 16
juli 2017

Reserveren en ter beschikking
stellen zaal De Kettinghe in
Heffen

Adres: zaal De Kettinghe,
Sint Amandusstraat 5,
2801 Heffen

Coördinatie
schoonmaak

Maandag 17
juli 2017

Eindreiniging zaal De Kettinghe in
Heffen

Niet aan te rekenen

Toerisme en UiT. Meet in Mechelen. Europees Congres Dataharvest 2017 op
19 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de organisatie van het Europees Congres Dataharvest door de
Vlaamse vzw Journalismfund.eu van 18 tot 21 mei 2017.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van het netwerkevent van het Europees Congres Dataharvest
in de Keldermanszaal op vrijdag 19 mei 2017 van 18 tot 20.30 uur goed en stelt hiervoor de
Keldermanszaal gratis ter beschikking.
Artikel 3
Het college besluit een drankje aan te bieden op het netwerkevent.
Artikel 4
Het college besluit geen afgevaardigde aan te duiden voor het netwerkevent van het Europees
Congres Dataharvest in de Keldermanszaal op vrijdag 19 mei 2017.

Toerisme en UiT. Golf4All. Goedkeuring organisatie Urban Golf.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed, voor hun klanten, van urban golf door Lotsem bvba /
Golf4All op volgende locaties: Onder de Sint-Romboutstoren, Grote Markt, Korenmarkt,
Kruidtuin, Karmelietentuin, Duivelsvlietje (tuin van het OH!) mits naleving van volgende
bepalingen:
Collegebeslissingen website
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De deelnemers mogen de andere weggebruikers niet in gevaar brengen. Vooral fietsers
zouden ten val kunnen komen bij ballen die onoordeelkundig in verkeerde richtingen
worden weggetrapt.
De verantwoordelijken dienen erover te waken dat er geen beschadigingen aan het
openbaar op privaat domein worden toegebracht.
De organisator dient steeds rekening te houden met de door het college vergunde
evenementen en dient in dat geval voor alternatieve spellocaties te kiezen. De vergunde
evenementen mogen niet verstoord worden door de 'City Soccer'.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Op De Rol van 5 tot 8 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van Zwemmen In Brak Water vzw voor de
organisatie van ‘Op De Rol’ in de Rechtbank (Voochtstraat) op 5, 6, 7 en 8 april 2017 van 20u
tot 21u.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
4 april
2017

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Adres: Voochtstraat 7

50 stoelen
Verkeerssignalisatie

4 en 10
april 2017
van 9u tot
18u

Parkeervrij maken van 1
parkeerplaats in Voochtstraat
voor ingang Rechtbank

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de voorstelling ‘Op de Rol’, die doorgaat in het gerechtshof op 5, 6, 7 en 8 april
2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de voorstelling ‘Op de Rol’, die doorgaat in het gerechtshof op 5,
6, 7 en 8 april 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 4 april èn
10 april 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: VOOCHTSTRAAT
-Het parkeren is verboden voor het huisnummer 7 op 4 april 2017 én 10 april 2017, tussen
09u00 en 18u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Overheidsopdrachten. Leasing personenwagen break (hybride). Goedkeuren
lastvoorwaarden bestek 2017-OO-BB-178.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Leasing personenwagen break (hybride)” de wijze van
gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-BB-178 :
 Prijs: 50 punten
 Evaluatie aangeboden voertuig en dienstverleningspakket: 20 punten
 Milieuaspecten: 30 punten
Artikel 2
 Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 KBC Auto Lease, Professor R. Overstraetenplein 5 te 3000 Leuven;
 Belfius Auto-Lease nv, Rogierplein 11 te 1210 Brussel;
 Leaseplan Fleet Management nv, Excelsiorlaan 8 te 1930 Zaventem;
 DirectLease nv, Noorderlaan 109 te 2030 Antwerpen;
 Peugeot Belgium-Luxemburg NV, Avenue de Finlande 4-8 te 1420 Braine-l'Alleud.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 april 2017 om 10.30 uur.
Artikel 4
Het college beslist het huidige leasingcontract met 1 maand te verlengen tot 17 september
2017 zodat de looptijd van het nieuwe contract kan aanvangen op 18 september 2017.

Overheidsopdrachten. Verkeersremmers jeugdlokalen. Vaststelling wijze
van gunning volgens de procedure onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek 2017-OO-OD-183.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Verkeersremmers jeugdlokalen” de wijze van gunnen vast
volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-OD-183.
Artikel 2
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
 Vanhoeyveld B&M bvba, Leuvensesteenweg 38 te 3191 Boortmeerbeek;
 Wegeplant NV, Puursesteenweg 397A te 2880 Bornem;
 Gebroeders Van Den Bogerd, Lage Rooy 15 te 2328 Meerle;
 Michiels H Aannemingsbedrijf, Impulsstraat 24 te 2220 Heist-Op-Den-Berg;
 Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring herstellingswerken
zebrapad Liersesteenweg, mits het voorzien van signalisatie in de
diepte.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Liersesteenweg aan het
zebrapad Maasstraat.
De werken omvatten: herstellingswerken aan de betonklinkers.
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De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV.
De hoofdaannemer is de firma SOGA NV, Aven Ackers 14 te 9130 Verrebroek.
Werfleider is Amelinckx Christophe.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De






1- Werkuren:
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 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
2- 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.

3- 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en gaat
akkoord:
 dat een rijstrook (richting Mechelen-centrum) moet afgesloten worden;
 dat de passage langs de werfzone gebeurt over de enige beschikbare rijstrook middels
tijdelijke verkeerslichten.
Artikel 4
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 mits
ook in de diepte signalisatie te voorzien d.m.v. een infobord ter hoogte van de N14/R6 én aan
de N14/Eikestraat, met de vermelding dat er een moeilijke doorgang is met aanduiding van
het alternatief (omleiding via de R6).
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 31 maart 2017 tot 3 april 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 de bewoners van de Liersesteenweg tussen Eikestraat en Kerkhoflei/Gasthuisveldstraat
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken.
Artikel 6
Het college besluit dat 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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opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.
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