STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie Website
Vergadering van 18 maart 2019

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Fluvius (vroegere Eandis) Elektriciteitsstraat 70 2800 Mechelen
voor de uitvoering van werken:
 Stuivenbergbaan - Turfbeemd
Aanleg OV
Fluv 19115
 Gentsesteenweg
Werken aan gascabine
Fluv 19119
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Hombeeksesteenweg 444
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19116
 Boerenkrijgstraat 16
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19118
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk,
voor de uitvoering van werken:
 Ysenbrantstraat
aanpassingswerken op het drinkwaternet
Pid 19113
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Eurofiber NV Belgicastraat 5 Building Fountainplaza 504 1930
Zaventem voor de uitvoering van werken:
 Hombeeksesteenweg 323
plaatsen van een glasvezelbuis volgens traject
Eur 19117
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen
voor de uitvoering van werken:
 Battelsesteenweg 348
Klantaansluiting

T 19120

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 23.125,00.
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Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad Lieve
Vrouw van 31 januari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Lieve-Vrouw van
31 januari 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
18 maart 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad
29 januari 2019. Opdracht tot opstart procedure desaffectatie van de
pastorij van Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van
29 januari 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
18 maart 2019, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Toezicht Financiën om de nodige stappen te nemen
voor de desaffectatie van de pastorij van Hombeek (procedure met centraal kerkbestuur).

Monumentenzorg. Stadsschouwburg. Aktename bestek 2019-OO-MZ458.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het bestek 2019-OO-MZ-458 ‘Aanstelling uitvoerder voor het
herstel en schilderen van wanden en deuren in de vestiaire en vestibule van de
stadsschouwburg’.
Artikel 2
Het college beslist om de veiligheidscoördinatie van de werken volgens bestek 2019-OO-MZ458 op te nemen in het raamcontract met de firma Macobo.
Artikel 3
Het college beslist om een erfgoedpremie aan te vragen voor de werken volgens bestek 2019OO-MZ-458.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nonnenstraat - Begijnhofkerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Nonnenstraat 28
in de periode van: 25-03-2019 (aanvraag vermeldt 31-01-2019, hier werd geen rekening
gehouden met aanvraagtermijn) tot en met 31-12-2020.
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 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 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 alternatieven/scenario’s:
Voor de kerk wordt een zone van 15 meter op 4,5 meter ingenomen.
Deze zone werd reeds bij voorgaande fasen ingenomen.
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.
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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:
Werfzone wordt afgezet met Herrashekken.
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.
 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 neemt akte van de opdracht van de burgemeester wd. aan de politie om per mail
te laten weten of er ook bijkomende maatregelen nodig zijn m.b.t. de aanrijzones, zeker in de
nabijheid van de scholen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
R6.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren op de R6 (thv kilometerpunt 0.3)
en die de herstelling van een put in de rechtse rijstrook tot doel hebben.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Werftransporten:
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)
Verbod transporten:
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).
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Voor de herstelling is de rechtse rijstrook moet deze voor een 50m afgezet worden.
Het verkeer kan naast de werfzone op de linkse rijstrook altijd door.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
F79 (rijstrookvermindering) – C43 (snelheidsbeperking 50 km/u over 200m) – A31 (start
werken over 200m) – A31 (start werken) – C43 (50 km/u) – F47 (einde werken) – C46 (einde
van de tijdelijke reglementeringen) – verantwoordelijke signalisatie
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, R6, in de periode van 08/04/2019 tot 14/04/2019 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
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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 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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Plaisancebruggen en opdracht tot ondersteuning door een ruime
stadscommunicatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de onderhoudswerken van de Plaisancebruggen en beslist dat de
werken mogen aanvangen op 10/06/2019 en dat ze uiterlijk op 31/08/2019 afgerond zullen
zijn. Op die manier zijn de bruggen terug volledig vrij voor het veilig schoolbegin in september
2019.
Artikel 2
Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester wd. aan de politie om de
bewegwijzering van de omleiding door de bouwheer/aannemer tevens in de diepte te laten
aanbrengen, komende van Hombeek.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing en Communicatie om dit project
voldoende te ondersteunen door een ruime stadscommunicatie (o.a. door publicatie in de
Nieuwe Maan).

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Jubellaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Jubellaan en die
asfalteringswerken tot doel hebben.
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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: er wordt ’s nachts gewerkt van 20.00u tot 06.00u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Bijzondere maatregelen:
 Voetgangers/fietsers: doorgang op het fietspad
 Auto’s: geen doorgang
 Vrachtvervoer: geen doorgang
 Openbaar vervoer De Lijn is verwittigd
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm
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 1 meter. 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 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
 Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
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De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Jubellaan:
Jubellaan – Geerdegemstraat – Tervuursesteenweg worden doodlopend tot tegen de werfzone.
Omleiding via Zemstsesteenweg >< Zemstbaan >< Brusselsesteenweg
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, Jubellaan, in de periode van 27/03/2019 tot 28/03/2019 (reserve
29/03/2019) toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt 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

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Predikherenklooster.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Jodenstraat en die de renovatie
van het Predikherenklooster tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
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)
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
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maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
woensdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 11.45 en 12.45 u.
deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties.

Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Voor de verdere renovatie van het Predikherenklooster vraagt de aannemer nogmaals om
parkeerplaatsen in te nemen in de Jodenstraat.
Hij wil 56 meter innemen in de Jodenstraat met een tijdsvenster van 06.00u tot 18.00u.
Dit zijn ongeveer 12 parkeerplaatsen.
Hij neemt deze parkeerplaatsen in om de toegang tot de werfzone te vrijwaren, om
werfvoertuigen te stallen en voor het lossen van vrachtwagens.
Aan de voorzijde van het gebouw, in het park, vraagt hij 40 lm.
Omleidingsprincipe/verkeersorganisatie:
Parkeerverbod in de Jodenstraat, aan elke zijde 6 parkeerplaatsen met een tijdsvenster van
06.00u tot 18.00u.
Te plaatsen verkeerssignalisatie:
Borden E1 (parkeer- en stilstandverbod) met opwaartse pijl met tijdsvenster.
Bijzondere maatregelen:
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm 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.
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Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. 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
2 cm 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.
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, Predikherenklooster, in de periode van 25/03/2019 tot 14/07/2019
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 Jodenstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college geeft extra opdracht om de bouwheer/aannemer te verzoeken om ook voor de
zijde langs het park een plaatsbeschrijving te laten opmaken.
Artikel 7
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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Toekomststraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Toekomststraat en die
wegenis- en rioleringswerken tot doel hebben.
Collegebeslissingen website
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Werftransporten:
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)
Verbod transporten:
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).
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Voor rioleringswerken en de volledige aanleg van de straat wordt deze afgesloten vanaf
Leuvensesteenweg t.e.m. Betsebroekstraat.
 Aan de Leuvensesteenweg moet een aansluiting gemaakt worden. Hierbij wordt het voeten fietspad ingenomen. Er wordt een corridor voor de voetgangers en fietsers voorzien.
Deze signalisatie zal 3 weken nodig zijn. Op de Leuvensesteenweg wordt voor het
benzinestation parkeerverbod geplaatst zodat deze steeds bereikbaar blijft.
Omleidingsprincipe/verkeersorganisatie:
Omleiding wordt van op Leuvensesteenweg aangegeven.
Leemputstraat <> Gustaaf Ghijselsstraat
Leemputstraat <> Zwijvegemstraat <> Davidstorenstraat
Het zijstraatje in de Toekomstraat is momenteel afgesloten met paaltjes aan de kant van de
Alfred Nobelstraat. Deze zullen tijdelijk verwijderd moeten worden om de aanwezige garages
bereikbaar te houden.
Collegebeslissingen website
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Bijzondere maatregelen:
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm 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- en/of fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. 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 2
cm 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- en/of fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Op Leuvensesteenweg aan 2 kanten: C43 (30 km/u) – C31a en C31b (verbod om links- of
rechtsaf te slaan) – A31 (start werken) – F47 (einde werken) – C46 (einde tijdelijke
reglementeringen).
Aan begin en einde van de werken en in de doodlopende zijstraten: C3 (verboden toegang).
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, Toekomststraat, in de periode van 25/03/2019 tot 15/07/2019 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 wijk Albertus ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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

Verzorgen bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

Verwijderen paaltjes in zijstraat
Toekomststraat met kruispunt Alfred
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Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Nobelstraat en na de werken
terugplaatsen.

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren en personen met
beperking van woensdag 27 maart 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie mobiliteit,
dienstverlening, juridische zaken, senioren en personen met beperking op woensdag 27 maart
2019 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Europees gesubsidieerde mobiliteitsprojecten. (toelichting door Veerle De Meyer,
Mobiliteit)
 2. Presentatie van de belangrijkste resultaten uit het Ouderenbehoeftenonderzoek 2018.
(toelichting door Tina Vanhoye, (project)coördinator seniorenbeleid en leeftijdsvriendelijke
stad)
De agenda wordt uitgestuurd en ter beschikking gesteld in het cobra@home systeem op
woensdag 20 maart 2019 door de afdeling Bestuursondersteuning.

Bestuurlijk Beheer. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.
Voordracht tweede kandidaat-bestuurder. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van de heer Olivier Moelaert, directeur van de InterVilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, met betrekking tot de voordracht door de stad van
een kandidaat-bestuurder die niet conform de statuten is gebeurd.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht van een tweede kandidaat-bestuurder (voor slechts één bestuursmandaat) voor
de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting voor de duur van de legislatuur:
- de heer Vladimir Voskanian

Interne Dienstverlening en Protocol. 75ste herdenking bevrijding WO
II - Bevrijdingscolonne. Aanvraag samenwerking met War Heritage en
Defensie naar aanleiding 75 jaar bevrijding in België.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de bevrijdingsfeesten samen te laten doorgaan met de
bevrijdingscolonne op 5 september 2019.
Collegebeslissingen website
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Artikel 2
Het college beslist om geen kosten aan te rekenen voor de logistieke steun aan de
bevrijdingscolonne die mee wordt opgenomen in het programma van de bevrijdingsfeesten van
Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om de
bevrijdingsfeesten en bevrijdingscolonne naar aanleiding van 75 jaar bevrijding mee op te
nemen in de gebruikelijke communicatiekanalen.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling openbaar domein om in samenspraak met politie en
defensie de te volgen route te bepalen en dit in functie van de draagkracht van wegen,
bruggen en pleinen.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
 Ondersteuning en volledige medewerking voor het organiseren van de bevrijdingscolonne
en de bevrijdingsfeesten van Mechelen van 5 september 2019.

Marketing en Communicatie. Europadag 9 mei: goedkeuring
programma Pop Up Europa.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorlopige programma van Pop Up Europa goed mits de ‘Snelcursus EU’
zo toegankelijk mogelijk gebracht wordt..
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de stadsbeiaardier om op 9 mei 2019 de Europese hymne
verschillende keren te spelen. Concrete afspraken worden gemaakt tussen marcom en de
stadsbeiaardier.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan het CCM om in de techniek te ondersteunen op donderdag 9
mei 2019 in het Schepenhuis.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de directie vrijetijd om in onderling overleg een aantal tickets
ter beschikking te stellen voor de Sint Romboutstoren en het Hof van Busleyden i.f.v. de
kraslotenactie.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan het CCM het Auditorium aan verminderd tarief ter beschikking
te stellen (modaliteit A in het gebruikersreglement).
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om op 9 mei 2019 de elektriciteitskast
open te stellen en om 70 stoelen ter beschikking te stellen. De juiste uren worden afgesproken
met de afdeling Marketing & Communicatie.
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Overheidsopdrachten. Realisatie van het stadsmagazine Mechelen
"Nieuwe Maan". Vaststelling wijze van gunnen volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2019-OOMARCOM-475.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het voorstel om de huidig lopende overheidsopdracht
inzake “Realisatie van het stadsmagazine Mechelen Nieuwe Maan” voor de maanden mei 2019
en juni 2019 te verlengen.
Artikel 2
Het college stelt inzake de opdracht “Realisatie van het stadsmagazine Mechelen Nieuwe
Maan” de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2019-OOMARCOM-475 met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 60 punten
 2: Plan van aanpak: 40 punten:
- Vormgeving: 10 punten
- Redactionele begeleiding: 10 punten
- Copywriting: 10 punten
- Creativiteit: 10 punten
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Choco, Van Baurscheitlaan 16-18 te 2100 Antwerpen;
 Stapel Magazinemakers, Dok Noord 4 C002 te 9000 Gent;
 Trendhuis (Bekx) bvba, Jef Denijnplein 14 te 2800 Mechelen.

Openbaar Domein. Openbaar domen: Heraanleg Speecqvest:
eindafrekening.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de eindafrekening van de aanleg van de bovenbouw van de
H.Speecqvest.
Artikel 2
Het college besluit om de eindstaat te voldoen met het bestaande budget op raming
2018162792 “ Openbaar domein: H.Speecqvest”.

Uitvoeringsdiensten. Dag van het Land - 30 maart 2019 - Grote Markt vraag om klein mobiel podium gratis ter beschikking te stellen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van de heer Eleyan Shadi in verband met de vraag om
het klein mobiel podium gratis ter beschikking te stellen voor de organisatie van de Dag van
het Land op 30 maart 2019 op de Grote Markt.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

30 maart
2019

klein mobiel podium

opmerking

Artikel 3
Het college besluit de huur- en werkingskosten van het feestmateriaal aan te rekenen (volgens
het retributiereglement).

Overheidsopdrachten. Brug Kruidtuin herstellingswerken. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Brug Kruidtuin herstellingswerken” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 31 januari 2019, opgesteld door ingeniersbureau Chris Ebinger
in samenspraak met Bouwprojecten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Brug Kruidtuin herstellingswerken” aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Pit Antwerpen NV, Starrenhoflaan 27 te 2950
Kapellen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 18.546,95 excl. btw of
€ 22.441,81 incl. 21% btw.

Economie. Curiosamarkt. Stopzetten van het organiseren van een
curiosamarkt door de stad en afschaffing van het huishoudelijk
reglement op de curiosamarkt voor doorverwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de Curiosamarkt zelf niet meer te organiseren.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekking van het huishoudelijke reglement op de curiosamarkt van 23 mei 2017.
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Sociale Tewerkstelling. Ecoso vzw: Voorstel aanduiding
vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Ecoso vzw.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt volgende personen aan als vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
van Ecoso vzw:
 de heer Patrick Princen, schepen
 de heer Tom Kestens, gemeenteraadslid
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Ecoso vzw.

Sociale Tewerkstelling. Wijk-werken: Aanduiding vertegenwoordiging
beleidsgroep.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers in de
beleidsgroep Wijk-werken: Greet Geypen, schepen en Kristin Scharpé, vanuit de administratie.

Wonen. Geerdegem-Schonenberg. Heraanleg van het openbaar domein
ter hoogte van het renovatieproject van Woonpunt. Principieel akkoord
tot het aanvragen van de heraanleg bij VMSW.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de renovatie van de woningen van WPM aan de GeerdegemSchonenberg 255 – 281.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de vraag van VMSW om het openbaar domein in dat deel van de
straat te mogen heraanleggen en vraagt daarbij dat de stad zich engageert om 30% van de
kosten te dragen.
Artikel 3
Het college beslist in te gaan op de vraag van VMSW om het openbaar domein in dit deel van
de straat heraan te leggen en geeft opdracht deze budgetten op te nemen in de
meerjarenplanning voor 2021.
Artikel 4
Het college beslist om de opdracht te laten uitbreiden met de heraanleg van het speelpleintje
op de kop van de straat.
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Strategie en Ontwikkeling. Slimme Stad. Principiële goedkeuring
werking CityLab2800 en samenwerking WATT Factory.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de voorgestelde aanpak van het CityLab2800 goed.
Artikel 2
Het college geeft principiele goedkeuring aan de samenwerking met Watt Factory.

Overheidsopdrachten. Toetreding Vlaams ICT contract voor mobiele
telefonie - Bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot toetreding van de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap
voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten
voor perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik.
Artikel 2
Het college beslist dat alle entiteiten die behoren tot Groep Mechelen (stad, Sociaal Huis
en alle stedelijke AGB’s en VZW’s) gebruik kunnen maken van dit contract in samenspraak
met ICT.

Toezicht Financiën. J@M Betaalbaarstelling exploitatietoelage 2019 en
toelage buurtsport 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om het saldo van de werkingstoelage van 838.588,00 EUR in negen
maandelijkse schijven betaalbaar te stellen aan de vzw J@M.
Artikel 2
Het college besluit om de toelage inzake buurtsport van 14.877,00 EUR betaalbaar te stellen
aan de vzw J@M.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2019141086
2019160101

Budgetsleutel
6490171/70/0750/03
6490171/70/0750/03
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vzw J@M
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bedrag
838.588,00
14.877,00
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Vastgoedbeleid. Openbare verkoop via digitaal platform "Biddit".
Verwijzing goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de openbare verkoop van een onroerend goed volgens het online
platform Biddit
Artikel 2
Het college gaat akkoord om openbare verkopen van onroerende stadseigendommen te
organiseren via het biedingsplatvorm “Biddit”, dit volgens de gangbare werkwijze van de
Kamer van Notarissen van de provincie Antwerpen
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring organisatie openbare verkopen via het biedingsplatvorm Biddit, volgens de
gangbare werkwijze van de Kamer van Notarissen van de provincie Antwerpen.

Cultuurcentrum. Harmonieën, Fanfares, Brassbands (HaFaBra).
Muziekstadsdiensten 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de uitvoering van de ingediende muziekstadsdiensten in 2019
volgens het voorgelegde overzicht en mits in acht name van de opmerkingen van de
stadsdiensten.
Artikel 2
Het college gaat er niet mee akkoord om de Harmonieën, Fanfares, Brassbands (HaFaBra’s)
éénmaal per jaar het gratis gebruik van een stedelijke zaal toe te zeggen voor een jaarlijks
concert.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Uitvoeringsdiensten

Datum
Op aanvraag

Afdeling Marketing
en Communicatie
en UIT in Mechelen

18/8/2019
Voor de
uitvoering van
de concerten
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OMSCHRIJVING
Leveren en ophalen van de gevraagde
tafels, stoelen en eventueel
podiumelementen voor de optredens
opgenomen in de overzichtslijst en
volgens de beschikbaarheid

OPMERKING

Mobiel podium, 150 stoelen en enkele
tafels Tivoli evenementenweide
Publiceren van de concerten op de
gewone en de digitale affichezuilen en
de voorbehouden pagina voor
Mechelse evenementen in de Nieuwe
Maan, Deze Week; op voorwaarde dat
de info door de verantwoordelijken
van de organisaties ingevoerd werd in
de UiT databank
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De
programmatoren
van Maanrock,
Vrijbroekpark,
concerten Tivoli
(schaapscheren en
parkendag)

Op de affiches de namen vermelden
van de optredende Muziekorganisaties

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling financiën om het overeenstemmend bedrag van de
prestaties uit te betalen aan elke vereniging, na voorlegging van het attest van de uitgevoerde
opdrachten van het Cultuurcentrum. Te verrekenen op budgetcode 2019/6490120/70/070901
volgnummer actie/raming 2019140444 waarop voldoende krediet is voorzien.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ARTIKEL
Budgetsleutel
2019/6490120/70
/070901 actie /
raming
2019140444

LEVERANCIER
Stad

OMSCHRIJVING
Uitbetaling
muziekstadsdiensten
2019 aan Mechelse
HaFaBra-verenigingen
na ontvangst attest
Cultuurcentrum

BEDRAG
Tot het maximum bedrag van
16.200 EUR


Cultuurcentrum. Ondersteuning voordrachtwedstrijd Dr. De
Gruytercomité op zondag 1 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college ondersteunt de voordrachtwedstrijd van het Dr. De Gruytercomité op zondag 1
december 2019, van 10 tot 13u, volgens de derdebetalersregeling en stelt het gevraagde ter
beschikking:
 De stadsschouwburg met foyer
 5 boekenbons.
 5 erepenningen
 Receptie met drank aangeboden door de stad, te verrekenen aan de dienst public relations.
De organisator zorgt zelf voor het nodige personeel
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan het cultuurcentrum om de aanduiding van de afvaardiging op
de proclamatie en prijsuitreiking op 1 december 2019 op een later tijdstip terug voor te
leggen, in samenspraak met de dienst Interne dienstverlening & Protocol.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Interne dienstverlening
& Protocol
Interne dienstverlening
& Protocol
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OPDRACHT

DATUM
OPMERKINGEN
UITVOERING
Eenvoudige receptie waarvan Zondag 1
de kosten te verrekenen aan december 2019
dienst public relations
van 10 tot 13u
Voorzien van 5 boekenbons
Tegen maandag 25
november 2019
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Cultuurcentrum

Voorzien van 5 erepenningen Tegen maandag 25
november 2019

Cultuurcentrum. Beiaardconcerten 2019. Praktische schikkingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de beiaardconcerten 2019 gedurende de
periode van 3 juni t/m 9 september 2019, op volgende data en plaatsen:
 Concerten Sint-Romboutstoren/Beeldenplein telkens op maandagavond vanaf 20u30:
- Juni 2019: 3, 10, 17, 24
- Juli 2019: 1, 8, 15, 22, 29
- Augustus 2019: 5, 12, 19, 26
- September 2019: 2, 9
Artikel 2
Het college verleent zijn medewerking onder de vorm van logistieke ondersteuning door het
cultuurcentrum, de uitvoeringsdiensten, politie, brandweer en verkeersignalisatie, de dienst
protocol, Marketing en Communicatie en UiT in Mechelen en gaat akkoord met het organiseren
van een eindreceptie in de Keldermanszaal van het stadhuis met eigen stadspersoneel en
dranken uit stock (Mechelse bieren) op maandag 9 september 2019, vanaf +/-22u00 tot +/23u00.
Artikel 3
Het college duidt schepen Björn Siffer aan om aanwezig te zijn op de diploma-uitreiking met
receptie op maandagavond 9 september 2019 in de Keldermanszaal, vanaf +/- 22u00.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten
 om bebloeming te voorzien op het cultuurplein vanaf eind mei 2019
 om tussen 3 juni en 9 september 2019 iedere maandag het Cultuurplein een opkuisbeurt te
geven; de maandag na de Dijlefeesten (eerste weekend augustus) en de maandag na
Maanrock (26 augustus) deze opkuisbeurt in de namiddag in te plannen, daar het plein in
de voormiddag nog ontruimd en opgekuist dient te worden
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de pleinverantwoordelijke om gedurende de periode van
maandag 3 juni 2019 tot en met 9 september 2019 desgevallend klacht in te dienen bij de
politie bij foutgeparkeerde wagens op privaat domein en de foutgeparkeerde wagens te laten
wegtakelen.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Omschrijving
Betaalt desgevallend de takelkosten en vordert deze onmiddellijk terug van de
foutparkeerder.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
Interne
dienstverlening en
protocol

Organisatie eindreceptie +/- 50
personen in Keldermanszaal
met dranken uit stock
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DATUM
UITVOERING/OPMERKINGEN
9 september 2019
(vanaf +/- 22u00 tot +/-23u00)
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Cultuurcentrum

UiT in Mechelen
mmMechelen Feest

(Mechelse bieren) en eigen
stadspersoneel
Ter beschikking stellen van
*een geluidsinstallatie (1
geluidsbox met inwendige
versterking + statief,
*een draadloze micro of micro
met schakelaar)
*2 TV-schermen
*telkens 150 stoelen op het
Cultuurplein.
Opening van het café van het
Cultuurcentrum na elk
maandagavondconcert tot
22u30 behalve op 9 september.
De verantwoordelijken van de
Dijlefeesten erop te wijzen dat
het Cultuurplein, de gang en
het café van het
Cultuurcentrum de maandag na
hun evenement tegen de
middag volledig ontruimd en
opgeruimd dient te zijn
Aankondigen van de
beiaardconcerten
Na het Maanrockevenement
24/25 augustus 2019 er voor
te zorgen dat het Cultuurplein
op maandag 26 augustus 2019
tegen de middag volledig
ontruimd en opgeruimd is.
Ter beschikking stelen van 2
vrijwilligers voor opstellen
stoelen en logistieke steun
Opnemen van de
zomerconcerten in de
communicatie van “De Zomer
is van Mechelen”

Marketing &
Communicatie

Aankondigen van de
beiaardconcerten

Uitvoeringsdiensten

*het plein op de vermelde
maandagen een opkuisbeurt te
geven, vooral na de
Dijlefeesten (op
maandagnamiddag 5/8/2019)
en Maanrock (op
maandagnamiddag 26/8/2019)
*Bebloeming te voorzien op het
Cultuurplein
Sinds de opening van de
parking op SintRomboutskerkhof heeft het
cultuurplein geen
parkeerfunctie meer. Alleen
dienstwagens en leveranciers
hebben het recht om het
Cultuurplein op te rijden voor
dienstnoodwendigheden.

Verkeerssignalisatie
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Iedere maandag vanaf 3 juni t/m
9 september 2019.

Mogelijk vanaf midden mei 2019

Het bekendmaken van de
concerten volgens de
mogelijkheden

* vanaf eind mei 2019
Er staat signalisatie die de
reglementering op het plein
aangeeft.
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Academie voor
Beeldende
Kunsten,
Conservatorium, de
KUUB en
mmMechelen Feest

De verantwoordelijken er
expliciet op te wijzen hun leden
de absolute stilte op het plein
te vrijwaren en zeker geen
aan- en af gerij toe te laten.

op de vermelde maandagavonden

Musea & Erfgoed. Speelgoedmuseum vzw. Betaalbaarstelling toelage
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelage 2019 voor Speelgoedmuseum vzw uit te betalen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
Bedrag
2019141669
2019/6490111/70/0729/04 Speelgoedmuseum
50.000,00 EUR

Kunstonderwijs. Kunstonderwijs. Syndicaal overleg.
Samenstellingvakbondsoverleg stad/onderwijsvakbonden. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Syndicaal overleg kunstonderwijs: samenstelling van het vakbondsoverleg stad /
onderwijsvakbonden.
- 1. Voor de inrichtende macht:
o Voorzitter: de burgemeester van ambtswege (B. Somers)
o Ondervoorzitter: schepen van Kunstonderwijs (B. Siffer)
o 6 leden:
o algemeen directeur (E. Laga);
o directeurs Academie voor Beeldende Kunsten, Conservatorium en Beiaardschool: H.
o Martens, T. Van den Eynde, K. Cosaert);
o directeur Vrije Tijd (H. De Nijn);
o diensthoofd Deeltijds Kunstonderwijs, secretaris-verslaggever (L. Minten).
- 2. Afgevaardigden van de representatieve vakorganisaties.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Rommelmarkt XXL
Wagenoord 24 maart 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
GCV Wild voor de organisatie van rommelmarkt XXL in Wagenoord op zondag 24 maart 2019
van 08u 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 omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
20/3/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 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 toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
blusmiddel of gelijkwaardig) 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 volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

24/3/2019
van 07u
tot 19u
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opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van parking tussen
tankstation Total en
Wagenoord (Maurits
Sabbestraat 123)

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een rommelmarkt in Wagenoord, die doorgaat op 24 maart 2019, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een rommelmarkt in Wagenoord, die doorgaat op 24 maart 2019
in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 24 maart 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Maurits Sabbestraat
Het parkeren is verboden op de haakse parkeerplaatsen tussen huisnummer 123 en de
toegang tot het gebouw van Wagenoord, op 24 maart 2019 tussen 07u00 en 19u00. 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 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. Project mobiele speelpleinwerking.
Goedkeuring actieplan 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het actieplan 2019 voor het grote broer/zus project goed.

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad: samenwerking VITO
en Technopolis: ResourceCITY.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de

samenwerkingsovereenkomst tussen VITO, Technopolis en Stad Mechelen
ter implementatie en promotie van de app ResourCity goed.
Artikel 2
Het college vaardigt Schepen Labsir af op 28 maart 2019, voor het persmoment.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
O.O.M. (Herbert
Crol)

App opnemen als agendapunt,
ter promotie naar scholen toe

Collegebeslissingen website
18 maart 2019

DATUM
UITVOERING
Volgend O.O.M
overleg

OPMERKINGEN
In onderling
overleg
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Marcom

App promoten, zie
samenwerkingsovereenkomst

Vanaf heden

In onderling
overleg

Toerisme

Promoten van deze app
Vanaf heden
aangezien de ruimte rondom het
Schepenhuis mee in de appwandeling (spel) is opgenomen

In onderling
overleg

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelage 2018 Chiro
Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor Chiro Hombeek (vzw Hoje De Bergen) voor
renteaflossingen in 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft afdeling Financiën opdracht tot uitbetaling van 1.294,63 euro aan Chiro
Hombeek (vzw Hoje De Bergen).

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2019 - samenwerking met
stadsdiensten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de samenwerking tussen de dienst kieszaken en de verschillende
stadsdiensten voor de organistie van de verkiezingen van 26 mei 2019.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de verschillende diensten om het nodige te doen, zodat de
organisatie van de verkiezingen gewaarborgd is.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het budget voor de aanwerving van interims (6100 euro), de
slotenmaker (400 euro) en de schoonmaakploeg (500 euro).
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst kieszaken om bij de verdere uitwerking van de
verkiezingen erover te waken dat de uitgaven binnen de voorziene budgetten blijven (per mail
laten weten of het voorziene budget voldoende is).

Sociaal Beleid. Dementievriendelijke stad - personeelsomkadering.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit dat de werking van ’t Mo(NU)ment en het label van Dementievriendelijke
stad moet verdergezet worden in 2019. De verdere planning voor de volgende jaren zal deel
uitmaken van de besprekingen van de meerjarenplanning 2020-2025.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring actie in het kader van de
internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de acties goed in het kader van de internationale dag tegen racisme en
discriminatie op 21 maart 2019.
Artikel 2
Het college geeft de volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

uitvoeringsdiensten

18/03/2019

Ophangen spandoek aan het
stadhuis.

opmerking
Spandoek weghalen op
25/03/2019

Bestuurlijk Beheer. Aktename brief d.d. 15 maart 2019 'ontslag H.
Keldermans als gemeenteraadslid'en verklaring aanvaarding ambt
door K. Van den Bosch, met agendering op gemeenteraad 25 maart
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de brief van 15 maart 2019, ingediend door de heer Hans
Keldermans, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
Artikel 2
Het college neemt akte van de verklaring d.d. 15 maart 2019, waarbij de heer Kenzo Van den
Bosch het ambt van gemeenteraadslid aanvaardt, en verklaring dat hij 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 hij verklaart zich
evenmin te bevinden onder de toepassing van artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur,
inzake bloed- of aanverwantschap.
Artikel 3
Het college neemt er akte van dat volgend punt werd geagendeerd op de gemeenteraad van
25 maart 2019:
 Aktename brief van 15 maart 2019 van de heer Hans Keldermans, waarbij hij zijn ontslag
indient als gemeenteraadslid.
 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Hans Keldermans.
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Interne Dienstverlening en Protocol. Overlijden Kardinaal Godfried
Danneels. Schikkingen uitvaartplechtigheid vrijdag 22 maart 2019 om
11 uur in de Sint-Romboutskathedraal.
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt de schepenen Marina de Bie en Patrick Princen af op de gelegenheid tot
begroeting van de overleden Kardinaal Danneels op dinsdag 19 maart 2019.
Artikel 2
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers en de schepenen Koen Anciaux, Marina De Bie,
Gabriella De Francesco, Patrick Princen en Abdrahman Labsir af op de uitvaartplechtigheid van
Kardinaal Danneels op vrijdag 22 maart om 11u00 in de Sint-Romboutskathedraal. De
collegeleden moeten aanwezig zijn om 10u40 in de Sint-Romboutskathedraal.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Interne dienstverlening en Protocol om de
gemeenteraadsleden en oud-gemeenteraadsleden uit te nodigen voor het bijwonen op de
uitvaartplechtigheid van Kardinaal Danneels op vrijdag 22 maart om 11u00 in de SintRomboutskathedraal.
Samenkomst om 10u15 in de Keldermanszaal van het stadhuis, teneinde zich in groep naar de
Kathedraal te begeven.
Artikel 4
Het college beslist om op 21 en 22 maart 2019 de vlaggen op de openbare gebouwen en
pleinen halfstok te hijsen.
Artikel 5
Het college beslist om op 21 en 22 maart 2019 indien er een lid van de koninklijke familie
aanwezig is op de begrafenis van Kardinaal Danneels de Sint-Romboutstoren op de skywalk te
bevlaggen met de Belgische vlag en de vlag van de Vlaamse Gemeenschap en deze vlaggen
ook halfstok te hangen.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

De nodige verkeers- en
veiligheidsmaatregelen te treffen

Voor, tijdens en na de begrafenis van
Kardinaal Danneels op 22/03/2019

opmerking

Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de dienst Interne dienstverlening en Protocol om een
rouwkaartje te voorzien namens het voltallige college/Vast Bureau (zowel voor begroeting als
voor de uitvaartplechtigheid).

Bestuursondersteuning. Openen rouwregister en organisatie stille
wake zaterdag 23 maart 2019 n.a.v. terroristische aanslagen in NieuwZeeland en Utrecht.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om:
 vanaf woensdag 20 maart 2019 een rouwregister te openen in het Huis van de Mechelaar
om Mechelaars de kans te geven hun medeleven te betuigen voor de slachtoffers van de
terrorischtische aanslagen in Nieuw-Zeeland en Utrecht als de slachtoffers van de
aanslagen in Zaventem en Brussel 3 jaar geleden te herdenken.
 op zaterdag 23 maart 2019 om 16u een stille wake te organiseren ter nagedachtenis van
de slachtoffers, alsook de herdenking van de aanslagen in Zaventem en Brussel 3 jaar
geleden.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de diensten Interne dienstverlening en Protocol en Marketing
en Communicatie de nodige schikkingen te nemen.
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