STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie Website
Vergadering van 11 februari 2019

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Kennisname.
Maandverslagen november en december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de maandverslagen november en december 2018 van de dienst
Interne Preventie en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst de maandverslagen november en december 2018 naar de overlegcomités.

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Kennisname. Jaaractieplan
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het jaaractieplan 2019 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het jaaractieplan 2019 naar de overlegcomités.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitsstraat 70 2800 Mechelen
voor de uitvoering van werken:
 Auwegemvaart
Uitbreiding LS/GAS/OV voor verkaveling
Fluv 19052
 Geerdegem Schonenberg
Inlussen klantcabine 1201
Fluv 19053
 Bedrijvenlaan
Plaatsen meetgroep
Fluv 19054
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal,
voor de uitvoering van werken:
 Gijsbeekstraat 23
Puntopening
T 19060
 Bankstraat 88
Puntopening
T 19061
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Geerdegem Schonenberg
Puntopening
Kon. Albertstraat 150
Puntopening

T 19062
T 19064

Artikel 3
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van werken:
 Mechelsbroekstraat
Telecomwerken
Prox 19055
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Lakenmakersstraat 233
klantaansluiting
T 19063
 Schorsmolenstraat 5
klantaansluiting
T 19065
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Liersestwg 241
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19056
 Pasbrugplein 4
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19057
 Paardenstraatje 4
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19058
 Stwg op Blaasveld 107
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19059

P&P - Ruimtelijke Planning. GECORO vergadering 14 januari 2019 Kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het ontwerpverslag van de GECORO van 14 januari 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 11
februari 2019, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het ontwerp advies voor het project Marcelis Garden.

Onderwijsondersteuning. O.O.M. basis- en secundair onderwijs.
Aktename verslag.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep O.O.M. basisen secundair onderwijs van 11 december 2018
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Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 11
februari 2019, na goedkeuring ervan.

Belastingen en Inningen. Belasting op uitdrijvingen 2018. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring dossier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
uitdrijvingen 2018 voor een totaal bedrag van € 7.300,00.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2019.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van € 250,00.

Toezicht Financiën. Begijnhofkerk. Aktename van het eindrapport
inzake de nevenbestemming.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het eindrapport inzake de nevenbestemming van de Begijnhofkerk.

Toezicht Financiën. Protestantse Kerk Mechelen-Zuid. Aktename
notulen raad van bestuur van 28 januari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van raad van bestuur van 28 januari 2019 van de
Protestantse kerk Mechelen-Zuid.
De notulen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
11 februari 2019, na goedkeuring ervan.
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Preventie en Veiligheid. Positieve identiteit en Maatschappijvorming
(PiM). Vlaamse subsidies 'PiM Gezin' en werkingsmiddelen PiM.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de tussentijdse voortgangsrapportage aan het Agentschap
Binnenlands Bestuur ter verlenging van de Vlaamse projectsubsidies ter preventie van
radicalisering, voor het Mechels project “Duurzame noodhulp voor ons fijnmazig weefsel”.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening n.a.v. de
organisatie van de Speeldag 2019 op 12 mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Speeldag 2019 op
zondag 12 mei 2019 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de “Speeldag 2019” op 12 mei 2019 zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 11 en 12 mei 2019, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt op de Ijzerenleen tussen 11 mei 2019 - 14.00 uur en 12 mei 2019 24.00 uur ingesteld en aangeduid door het verkeersbord 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.
Artikel 2.2:
De Grote Markt wordt tussen 11 mei 2019 – 14.00 uur en 12 mei 2019 – 24.00 uur voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.3:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer in de:
- F. De Merodestraat tussen Grote Markt en Varkensstraat;
- Bruul tussen Geitestraat en Korte Schipstraat;
tussen 11 mei 2019 – 14.00 uur en 12 mei 2019.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C 1 en F 19.
Artikel 2.4:
Opheffen van het verbod voor alle bestuurders in beide richtingen op 12 mei 2019 tussen 6.00
en 24.00 uur in Blauwhondstraat door het afdekken van de verkeersborden C3.
Artikel 2.5:
Volgende straten worden op 12 mei 2019 tussen 6.00 en 24.00 uur voor alle bestuurders in
beide richtingen verboden:
Veemarkt tussen Sint-Pietersberg en Befferstraat;
Befferstraat;
Bruul tussen Grote Markt en Blauwhondstraat;
Steenweg tussen inrij parking Grote Markt en Ijzerenleen;
Botermarkt,
Ijzerenleen.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
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Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in 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 Mechelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Stationsstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Stationsstraat 120
in de periode van:
18-02-2019 tot 31-05-2019
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 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:
Er wordt voor de werken een aanvraag ingediend voor het inrichten van een werfzone op de
openbare weg, vijf parkeerplaatsen.
Verder is er geen hinder voor de weggebruikers.
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Te plaatsen verkeersmateriaal:
Hekken rond de werfzone
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit deze toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Stationsstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Tichelrij werf waterkant - aanpassing van de routes voor het
werfverkeer. Opdracht om uren werftransport na te kijken en rekening
te houden met schoolstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de gewijzigde verkeerscirculatie/aanpassing van de werfinrichting met
betrekking tot de werf Waterkant, 2800 Mechelen Tichelrij, principieel goed te keuren, maar
geeft eerst opdracht om na te kijken of de uren dat er geen werftransport toegelaten is,
overeenkomen met de aanwezige schoolstraat (Thaborstraat) in deze zone (collegeleden per
mail informeren). De gewijzigde situatie dient ook naar de scholen gecommuniceerd te
worden.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op, onder voorbehoud
van nazicht (zie artikel 1).
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)
 Aanrijroute: via Katelijnestraat, Minderbroedersgang, Melaan, Persoonshoek, Tichelrij.
 Afvoerroute: via Tichelrij, Dobbelhuizen, parking ’t Veer, Guido Gezellelaan.
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:
 Verkeerslichten worden verwijderd
 ’t Veer (richting Thabor) en Thaborstraat (richting Melaan) = terug oorspronkelijke
rijrichting.
 Doorsteek ’t Veer toegankelijk voor bewoners Dobbelhuizen en stukje Tichelrij = in en uit.
 Aanvoer: via Katelijnestraat, Minderbroedersgang, Melaan, Persoonshoek, Tichelrij
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Afvoer: via Tichelrij, Dobbelhuizen, Parking ’t Veer en G.Gezellelaan
Afsluiting Tichelrij blijft en wordt enkel geopend voor werfverkeer. Hier wordt er nog naar
een praktische oplossing gezocht.

Te plaatsen verkeersmateriaal:
Kruispunt Persoonshoek <> Tichelrij:
- Bareel C3 (uitgezonderd werfverkeer)
- A31 (werken)
- F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
- C43 (snelheidsbeperking) 20 Km/u
Voor Kraanbrug: F47 (bord einde werken)
Tichelrij :
- E3 (stilstaan en parkeren verboden) in beide richtingen
- C43 (snelheidsbeperking) 20 Km/u in beide richtingen
Tichelrij voor werf/achter de werf:
- Bareel C3
- Fietsers en voetgangers worden naar de kant van de Dijle geleid.
- Fietsers dienen af te stappen
Kruispunt Tichelrij <> Dobbelhuizen: A39 (verkeer in beide richtingen)
Dobbelhuizen:
E3 (stilstaan en parkeren verboden)
C43 (snelheidsbeperking) 20 Km/u
Kruispunt ’t Veer <> Dobbelhuizen:
- C43 (snelheidsbeperking) 20 Km/u
- A31 (werken)
- A39 (verkeer in beide richtingen)
- F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
Doorsteek parking: in beide richtingen
- A39 (verkeer in beide richtingen)
- C3 (uitgezonderd bewoners)
- M2 (uitgezonderd fietsers)
Tuinstraat: richting ’t Veer
- A31 (werken)
- C3 (uitgezonderd bewoners)
- M2 (uitgezonderd fietsers)
- F45b (doodlopend uitgezonderd voetgangers en fietsers)
Tuinstraat (ter hoogte Guido Gezellestraat – Plankstraat)
- E3 (stilstaan en parkeren verboden)
- F47 (einde werken)
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
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Voorzieningen Ivarem
Ivarem (zoals het werfverkeer) doorgang te verlenen in de Tichelrij zodoende dat ze beter
georganiseerde ophalingen kunnen uitvoeren, buiten de schooluren.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college keurt goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Tichelrij en Dobbelhuizen ten laatste 5 en ten vroegste 10
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 8
Het college wenst te benadrukken:
 Er dient rekening gehouden te worden met de opgelegde speruren
 De routes van het werfverkeer moeten regelmatig gereinigd worden
Artikel 9
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
Hoviusstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Hoviusstraat ter hoogte van de nummers 17-19-21
in de periode van: 18-02-2019 tot en met 20-12-2019
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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:
Met werfhekken voorzien van doeken wordt er ter plaatse een werfzone ingericht. Deze biedt
ruimte voor opslag van materialen en ter hoogte van de nummers 17-19-21 een stelling.
(renovatie panden). De totale lengte bedraagt 21 meter. De vrije doorgang op de rijbaan is
beperkt tot ongeveer 2,5 meter.
In de Hoviusstraat is er geen doorgaand verkeer. Deze straat is bereikbaar via de
Krankenstraat en Conventstraat. Op het Kruispunt Krankenstraat <> Nonnenstraat staat een
C3. Op het kruispunt Conventstraat <> Nonnenstraat staat een C3 met onderbord
“uitgezonderd laden en lossen en aangelanden”
Te plaatsen verkeersmateriaal:
De werfzone wordt voorzien van borden D1
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
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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.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college keurt goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Hoviusstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Herziening raadscommissies-samenstelling en
aanduiding voorzitters. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 A) Oprichting 9 raadscommissies en samenstelling:
- 1. Commissie algemene Zaken – veiligheid – communicatie - participatie
- 2. Commissie openbare werken en openbaar groen
- 3. Commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en personeel
- 4. Commissie milieu, energie, duurzaamheid, slimme stad, mondiaal beleid, onderwijs
- 5. Commissie financiën, patrimonium, landbouw en dierenwelzijn
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6. Commissie cultuur, toerisme, sociale cohesie
7. Commissie jeugd, sport en preventie
8. Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren en personen met
beperking
- 9. Commissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding en diversiteit
B) Aanduiding van de voorzitters van de 9 raadscommissies.

Bestuurlijk Beheer. Aktename geldigverklaring door bestendige
deputatie van verkiezing leden politieraad door gemeenteraad
Mechelen met het oog op samenstelling politieraad zone MechelenWillebroek. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief d.d. 29 januari 2019 van de provinciegouverneur waarin
meegedeeld wordt dat de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen in zitting van 24
januari 2019 de verkiezing van de leden van de politieraad door de gemeenteraad van
Mechelen met het oog op de samenstelling van de politieraad zone Mechelen-Willebroek geldig
heeft verklaard.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename geldigverklaring door bestendige deputatie in zitting van 24 januari 2019 van
verkiezing leden politieraad door gemeenteraad Mechelen met het oog op samenstelling
politieraad zone Mechelen-Willebroek.

Bestuurlijk Beheer. Brouwgebouw Lamot vzw. Aanduiding leden
algemene vergadering. Voordracht leden raad van bestuur. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding leden algemene vergadering Brouwgebouw Lamot vzw.
 Voordracht leden raad van bestuur Brouwgebouw Lamot vzw.

Bestuurlijk Beheer. J@M vzw. Aanduiding leden algemene vergadering.
Voordracht leden raad van bestuur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding leden algemene vergadering J@M vzw.
 Voordracht leden raad van bestuur J@M vzw.
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Artikel 2
Het college neemt er akte van dat ook het vast bureau de vertegenwoordiging namens het
Sociaal Huis in de algemene vergadering en de raad van bestuur van J@M vzw dient te
verwijzen naar de raad voor maatschappelijk welzijn.

Bestuurlijk Beheer. Igemo. Buitengewone algemene vergadering
vrijdag 22 maart 2019. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
volmachtdragers. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van Igemo op vrijdag
15 maart 2019 om 18.30 uur (locatie nog te bepalen).
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- (1) mevrouw Elisabet Okmen
- (2) de heer Mats Walschaers
- (3) mevrouw Tine Van den Brande
- (4) mevrouw Maxine Willemsen
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van Igemo aan mevrouw Elisabet Okmen, met dien verstande dat wanneer zij de algemene
vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden toegekend aan één van
de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met volgende rangorde (1=
de heer Mats Walschaers, 2= mevrouw Tine Van den Brande en 3= mevrouw Maxine
Willemsen).

Bestuurlijk Beheer. Ivarem. Bijzondere algemene vergadering vrijdag
15 maart 2019. Herziening rangorde volmachtdragers. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat volmachtdragers. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Herziening gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 – punt 9 voor wat betreft de
volgorde van de volmachtdragers voor de algemene vergaderingen van Ivarem tijdens
deze bestuursperiode als volgt:
- 1. Tine Van den Brande
- 2. Maxine Willemsen
- 3. Arthur Orlians
- 4. Pia Indigne
 b) Goedkeuring agenda van de bijzondere algemene vergadering van Ivarem op vrijdag 15
maart 2019 om 17.30u bij Ivarem in zaal Themis, Leuvensesteenweg 443D te 2812 Muizen
(Mechelen).
 c) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- (1) mevrouw Tine Van den Brande
- (2) mevrouw Maxine Willemsen
- (3) de heer Arthur Orlians
Collegebeslissingen website
11 februari 2019

13

- (4) mevrouw Pia Indigne
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van Ivarem aan mevrouw Tine Van den Brande, met dien verstande dat wanneer zij de
algemene vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden toegekend aan
één van de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met volgende
rangorde (1= mevrouw Maxine Willemsen, 2= de heer Arthur Orlians en 3= mevrouw
mevrouw Pia Indigne).

Bestuurlijk Beheer. Pidpa. Buitengewone algemene vergadering
maandag 25 maart 2019. Goedkeuring agenda, voordracht kandidaatleden raad van bestuur en bepalen mandaat volmachtdrager.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring agenda van de algemene buitengewone vergadering van Pidpa op maandag
25 maart 2019 om 11u in het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018
Antwerpen.
 Kennisname voorstel betreffende de samenstelling van de nieuwe raad van bestuur en
voordracht van alle voorgestelde mandatarissen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur.
 Mandaatverlening aan de volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- als volmachtdrager: de heer Abrahman Labsir, schepen.
- als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Charles Leclef, gemeenteraadslid.

Bestuurlijk Beheer. Pontes. Algemene vergadering 27 maart 2019.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring agenda van de bijzondere algemene vergadering van Pontes op woensdag
27 maart 2019 om 18.30 uur (locatie nog te bepalen).
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- Volmachtdrager: mevrouw Vicky Vanmarcke.
- Plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Mats Walschaers.
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Bestuurlijk Beheer. Speelgoedmuseum Mechelen vzw. Voordracht
werkende leden algemene vergadering en leden raad van bestuur.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht als werkend lid van de algemene vergadering en als lid van de raad van bestuur
van Speelgoedmuseum Mechelen vzw:
- De heer Bart Somers, burgemeester
- De heer Björn Siffer, schepen
- De heer Abdrahman Labsir, schepen

Bestuurlijk Beheer. Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
vzw. Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend
volmachtdrager. Beslissing tot al dan niet voordragen lid raad van
bestuur en/of voor een bestuurlijke commissie. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw tijdens deze bestuursperiode:
- Volmachtdrager: de heer Abdrahman Labsir, schepen.
- Plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Vicky Vanmarcke, gemeenteraadslid.
Artikel 2
Het college beslist de heer Bart Somers, burgemeester, voor te dragen voor de raad van
bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw.
Artikel 3
Het college beslist volgende kandidaten voor te dragen voor de bestuurlijke commissies van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw:
 de heer Koen Anciaux, schepen, voor de commissie ‘Krachtig(e) besturen’.
 de heer Alexander Vandersmissen, schepen, voor de commissie ‘Kwaliteitsvolle
leefomgeving’.
 mevrouw Gabriella De Francesco, schepen, voor de commissie ‘Samen-Leven & Zorg voor
elkaar’.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Bestuurlijk Beheer de beslissing van het college
inzake de voordracht van kandidaten voor de raad van bestuur en/of voor de bestuurlijke
commissies mee te delen aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw.

.
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Interne Dienstverlening en Protocol. Protocollair bezoek op 27 februari
2019 aan Sint-Jozef Coloma school.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt Bart Somers, burgemeester en schepen Marina De Bie aan als
afgevaardigden van de stad om aanwezig te zijn tijdens het bezoek van H.M. Koningin Mathilde
aan de school Sint-Jozef Coloma op woensdag 27 februari 2019 om 10u00.
De afgevaardigden dragen hun sjerp en dienen een half uur voor aankomst van Koningin
Mathilde aanwezig te zijn.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om op 27 februari 2019 tijdelijk de vijf
masten met de officiële bevlagging te plaatsen voor de ingang van de school Sint-Jozef
Coloma, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht om op 27 februari 2019 de Sint-Romboutstoren te bevlaggen met
de Belgische vlag en de vlag van de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

De nodige veiligheidsmaatregelen
te treffen

Voor, tijdens en na het bezoek van
Koningin Mathilde op 27/02/2019

opmerking

Interne Dienstverlening en Protocol. Stedenverzustering:
bestuursontmoeting met Helmond op 26 maart 2019: programma en
aanduiden delegatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vragen van Ivo Boddé, Bestuursadviseur Helmond,
aangaande de geplande bestuursontmoeting op 26 maart 2019.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Strategie en Ontwikkeling om eventueel suggesties te doen
voor de uitwerking van het programma.
Artikel 3
Het college besluit deel te nemen aan een lunch.
Artikel 4
Het college duidt de burgemeester en schepenen De Bie, Siffer, Anciaux en De Francesco aan
om deel te nemen aan de bestuursontmoeting op 26 maart 2019 in Helmond.
Het vertrek in Mechelen is voorzien om 10.30 uur.
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Strategie en Ontwikkeling. Organisatiebeheersing: samenstelling
auditcomité, auditcharter en afvaardiging algemene vergadering
Audio. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de samenstelling van het plaatselijk auditcomité:
 Politiek
- Burgemeester, tevens voorzitter vast bureau
- Voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst
- Eerste schepen, tevens lid vast bureau
- Schepen van Financiën, tevens lid vast bureau

Administratie
- Algemeen directeur
- Adjunct-algemeen directeur
- Financieel directeur
- Adviseur organisatie
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met het auditcharter van Audio.
Artikel 3
Het college vaardigt de heer Koen Anciaux af namens de stad voor de algemene vergaderingen
van Audio.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Samenstelling plaatselijk auditcomité.
 Goedkeuring auditcharter Audio.
 Aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Audio.

GASAM. Verbaliseren door vaststellende ambtenaren. Evaluatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de evaluatie van de werking van de vaststellend ambtenaren
voor de werkjaren 2016, 2017 en 2018 en van de wettelijke mogelijkheden en voorwaarden
om vaststellend ambtenaren aan te duiden.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst GASAM om een werkgroep samen te stellen van de
afdeling preventie & veiligheid en politie om een voorstel uit te werken gericht op het
maximaliseren binnen een wettelijk kader en ervoor te zorgen dat er meer vaststellers actief
zijn.

GASAM. Aanduiding vertegenwoordigers in beheerscomité GASAM.
Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanstelling van burgemeester Bart Somers als effectief vertegenwoordiger en de heer
Abdrahman Labsir, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité
van de interlokale vereniging GASAM.

Beheer Openbaar Domein. WRC project: verslag van de stuurgroep en
voorstelling van het ondersteuningspakket dat aangeboden wordt aan
de eigenaars van de kademuren.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag en de presentatie van de stuurgroep Water Resilient
Cities (WRC) op 29 januari 2019.
Artikel 2
Het college neemt akte van het standpunt van de stuurgroep m.b.t. het ondersteuningspakket.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan het projectteam van WRC om dit ondersteuningspakket verder
te verfijnen met de betrokken eigenaars tijdens een laatste workshop op Campus Thomas
More, lokaal C2.21 op 19 februari 2019 om 19.30u . Het college vaardigt schepen Patrick
Princen af voor deze workshop.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan het projectteam van WRC om het finale ondersteuningspakket
verder uit te werken en dit voor te stellen aan alle eigenaars, o.a. op een
informatievergadering op Campus Thomas More op 28 maart 2019 om 19.30u. Het college
vaardigt schepen Patrick Princen af voor deze informatievergadering.

P&P - Publieke Ruimte. Openbare verlichting. Dimming.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het dimmen van de openbare
verlichting en de timing voor realisatie.
Artikel 2
Het college beslist om de LED openbare verlichting op het Mechels grondgebied standaard te
dimmen naar 50% tussen 22u en 6u.
Artikel 3
Het college beslist om de LED openbare verlichting in de Mechelse binnenstad en ook
maximaal in de wijken waar het kan/mag te dimmen naar 50% tussen 21u en 6u.
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Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Communicatie Wegenwerken de informatie over de
aanpassing aan het brandregime op de website van de Stad te plaatsen.

Bouwdienst. Project Watertorenstraat: aanleg nieuwe wegenis en
bouwen 24 eengezinswoningen. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden en lasten, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk
gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door Antvest bvba (vertegenwoordigd door Jef
Kegels) voor het bouwen van 24 eengezinswoningen en de aanleg van nieuwe wegenis, op een
terrein met als adres Watertorenstraat, Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling
9, sectie D, perceelnummers 92A en 94A3.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het bouwen van 24 eengezinswoningen en de aanleg van nieuwe
wegenis, op een terrein met als adres Watertorenstraat, Mechelen en met als kadastrale
omschrijving afdeling 9, sectie D, perceelnummers 92A en 94A3, in toepassing van artikel
31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van
het decreet van de omgevingsvergunning.

Bouwdienst. 20180840_ONV. Galgestraat. Verkavelen met nieuwe
wegenis en vaststellen rooilijn. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar en bij het voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een
voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door mevrouw
Ingrid van den Borg en de heer Jan Bryssinck voor het verkavelen van een grond in zes loten,
te Galgestraat zn, 2800 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B
perceelnummers 636W5 en 641W.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het verkavelen van een grond in zes loten, te
Galgestraat zn, 2800 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B
perceelnummers 636W5 en 641W, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet
van de omgevingsvergunning.
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Bouwdienst. 20180748_OGV. Battelsesteenweg. Bouwen zes
eengezinswoningen met nieuwe wegenis. Voorwaardelijk gunstig
advies en doorverwijzing zaak van de wegen en vaststelling van het
rooilijn- en innemingsplan naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden en lasten, en brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies
uit over de aanvraag, ingediend door de heer Stefan Kucin voor het bouwen van zes
woongelegenheden en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres
Battelsesteenweg ZN te 2800 Mechelen, en met als kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie
F, perceel 128 C3.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het bouwen van zes woongelegenheden en de aanleg van nieuwe
wegenis, op een terrein met als adres Battelsesteenweg ZN te 2800 Mechelen, en met als
kadastrale omschrijving Afdeling 4, sectie F, perceel 128 C3, in toepassing van artikel 31
van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van
de omgevingsvergunning.

Personeelsmanagement. Vertegenwoordiging van de stad Mechelen in
de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van OFP Provant.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Koen Anciaux, schepen van de stad Mechelen, om te zetelen in de
Raad van Bestuur van de OFP PROVANT namens de stad Mechelen.
 Voordracht van Mevrouw Rina Rabau, gemeenteraadslid, om alle vergaderingen van de
Algemene Vergadering van de OFP PROVANT bij te wonen namens de stad Mechelen.

IGEMO. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Mechelen Noord IV.
Formuleren van een advies en het behandelen van de ontvangen
adviezen en bezwaren door de GECORO. Definitieve vaststelling van
het RUP Mechelen Noord IV. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het advies van de GECORO, betreffende de ontvangen adviezen
en bezwaren uit het openbaar onderzoek RUP Mechelen Noord IV van 14/06/2018 tot
13/08/2018.
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Artikel 2
Het college gaat akkoord om het advies van de GECORO te volgen voor de adviespunten 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Het college formuleert bovenstaand gemotiveerd standpunt op het
advies van de GECORO betreffende adviespunten 8 en 13.
Het college gaat akkoord om het advies van de GECORO te volgen voor de bezwaarpunten
14-19, 22-27, 29-43 en 45-47 en de bijkomende opmerkingen. Het college formuleert
bovenstaand gemotiveerd standpunt op het advies van de GECORO betreffende de
bezwaarpunten 20, 21, 28 en 44.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het aangepaste gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Mechelen Noord IV.
Het RUP bestaat uit:
- 1. Plan bestaande toestand
- 2. Plan juridische toestand
- 3. Grafisch plan
- 4. Stedenbouwkundige voorschriften
- 5. Toelichtingsnota
- 6. Beslissing van het Departement LNE – dienst MER d.d. 26/06/2015
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het RUP Mechelen Noord IV.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal.
Verwijzen naar de gemeenteraad voor intrekking van een
subsidiereglement ‘klimaatneutrale initiatieven en buurten', besluit tot
goedkeuring van het nieuwe subsidiereglement 'klimaatneutrale
initiatieven en buurten' met ingang van 1 maart 2019, mandaat geven
aan consulent en het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekking gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2017 houdende goedkeuring
wedstrijdreglement 'Klimaatneutrale initiatieven en buurten'.
 Goedkeuring subsidiereglement 'klimaatneutrale initiatieven en buurten' met ingang van 1
maart 2019.
Artikel 2
Het college verlengt het mandaat voor de consulent Duurzame Ontwikkeling en Energie om de
ingediende projecten type 1, binnen het reglement 'Klimaatneutrale initiatieven en buurten’ te
beoordelen en goed te keuren.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Duurzame
Ontwikkeling en
Energie
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opdracht

opmerking

Project type 1:
 Ontvangen dossiers
 Ontvankelijk verklaren dossiers
 Beoordelen dossiers
 Uitbetalen dossiers
 Opvolging van de rapportering
dossiers
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Marketing en
Communicatie

Doorlopend

Stand van zaken voorleggen aan
college

Opmaak communicatieplan voor
bekendmaking reglement

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal.
Verwijzen naar de gemeenteraad voor opheffing van een
subsidiereglement ‘Paraat voor het klimaat' en besluit tot goedkeuring
van subsidiereglement 'Paraat voor het klimaat' met ingang van 1
maart 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2016 houdende goedkeuring van het
subsidiereglement 'Paraat voor het klimaat'.
 Goedkeuring subsidiereglement ‘Paraat voor het klimaat’ met ingang van 1 maart 2019.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal.
Verwijzen naar de gemeenteraad voor goedkeuring van een
subsidiereglement ‘Energiescans voor ondernemingen' en het geven
van een aantal opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het subsidiereglement ‘Energiescans voor ondernemingen’.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Duurzame
Ontwikkeling en
Energie

Voorjaar 2019

Coördinatie van het project

Marketing en
communicatie

Voorjaar 2019

Promotie, communicatie en
ondersteuning van het
project
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Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen.
Vertegenwoordiging van het college van burgemeester en schepenen
en aktename van de vertegenwoordiging vanuit de
gemeenteraadsfracties in de stuurgroepen O.O.M. basisonderwijs,
secundair onderwijs en niet-leerplichtonderwijs. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt als vertegenwoordiger aan voor de:
 stuurgroep O.O.M. basisonderwijs: schepen M. De Bie
 stuurgroep O.O.M. secundair onderwijs: schepen M. De Bie
 stuurgroep O.O.M. niet-leerplichtonderwijs: schepen M. De Bie
Artikel 2
Het college neemt akte van de vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraadsfracties en van de
onderwijspartners voor de stuurgroepen O.O.M. basis-, secundair en niet-leerplichtonderwijs.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 25 februari 2019:
 Aktename van de samenstelling van de stuurgroepen O.O.M. basisonderwijs, secundair
onderwijs en niet-leerplichtonderwijs.

Onderwijsondersteuning. Centrum voor Basiseducatie Open School
vzw. Aanduiden lid algemene vergadering en voordracht kandidaatbestuurder. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding als afgevaardigde van de stad in de algemene vergadering in de vzw Centrum
voor Basiseducatie (CBE) Open School én voordracht als kandidaat-bestuurder van
mevrouw Marina De Bie, schepen.

62.

Strategie en Ontwikkeling. Deelname Hack Belgium 2019: goedkeuring
deelname en definiëring uitdagingen.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt deelname aan het Hack Belgium Festival 2019 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Strategie en Ontwikkeling om het definiëren van de Hack
Belgium challenges binnen de 3 grote stadsambities te coördineren.
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Belastingen en Inningen. Machtiging van de gemeenteraad aan het
college tot het vaststellen van de tarieven van de retributies.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen de tarieven vast te stellen voor
alle door de gemeenteraad vastgestelde/vast te stellen retributiereglementen, die vanaf 1
januari 2019 in werking treden en voor een periode eindigend op 31 december 2024.

Belastingen en Inningen. Retributiereglement op administratieve
prestaties. Vaststelling van de tarieven van het retributiereglement op
administratieve prestaties, onder voorbehoud van de goedkeuring van
het retributiereglement door de gemeenteraad van 25 februari 2019
en verwijzing van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Wijziging van het bestaande retributiereglement op administratieve prestaties, met ingang
van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “op administratieve prestaties”, onder voorbehoud
van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 25 februari 2019:
a)

alle mogelijke opzoekingen gedaan door de stadsdiensten zoals bijvoorbeeld
genealogische opzoekingen uit het bevolkingsregister:
per opzoeking van 15 minuten: .............................................. 5,00 euro
alle mogelijke opzoekingen gedaan door het stadsarchief:
per opzoeking van 15 minuten: .............................................. 6,00 euro
Inzage en uitleg in het kader van de uitoefening van het inzagerecht is
kosteloos.

b)

voor administratieve stukken waarvoor geen eigenlijke belasting kan gevraagd
worden en die niet krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het stadsbestuur moeten afgegeven
worden:............................................................................... 3,00 euro

c)
-

kopies van bestuursdocumenten, in het kader van het reglement openbaarheid
van bestuur:
kopie zwart/wit A4:…………………………………………………….0,05 euro
kopie zwart/wit A3:……………………………………………………..0,10 euro
kopie kleur A4:…………………………………………………………….1,00 euro
kopie kleur A3………………………………………………………………2,00 euro
kopie kleur op fotopapier A4:………………………………………2,00 euro
kopie kleur op fotopapier A3:………………………………………4,00 euro
plannen groter dan A3 op plotter zwart/wit:……………..7,00 euro/m²
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-

-

plannen groter dan A3 op plotter kleur:………………………….15,00 euro/m²
scans of omzetting naar pdf-bestand (A4 – A3):…………2,50 euro/bestand
scans (groter dan A3):………………………………………………..12,50 euro/bestand
CD:………………………………………..3,50 euro + retributie per gescand bestand
DVD:………………………………………..5,00 euro + retributie per gescand bestand
volgende documenten mits voorintekening:
begroting (deel I)............................. 20,00 euro + verzendingskosten
rekening ......................................... 20,00 euro + verzendingskosten
abonnement agenda gemeenteraad .........................7,40 euro per jaar
verzendingskosten

d) adressenlijsten en werkaanvragen bij rijksregister via de
bevolkingscomputer: .............................................................. 0,75 euro/blad.
e) dienstverlening door de dienst stadsarchief:
fotokopie en print A4 (zwart-wit): ..................................... 0,25 euro;
fotokopie en print A3 (zwart-wit): ..................................... 0,50 euro;
fotokopie en print A4 en A3 (zwart-wit) tarief voor studenten:0,15 euro;
publicatierecht bij commercieel gebruik, onder eender welke vorm, per
zwart-wit afbeelding: .................................................... 25,00 euro;
publicatierecht bij commercieel gebruik, onder eender welke vorm, per
kleurenafbeelding: ....................................................... 70,00 euro;
branden en leveren van een cd: ......................................... 5,00 euro;
geleide bezoeken (max. 20 personen): ............................ 25,00 euro;
Geleide bezoeken (max. 20 personen) zijn voor de op het grondgebied der stad
Mechelen gelegen scholen binnen hun schoolse werking gratis.
f) voor aanvragen tot inschrijving in een daartoe voor elk gereglementeerd
beroep aangelegd register (koninklijk besluit van 24 juni 1987):
per aanvraag: .................................................................... 12,50 euro
g) voor de afgifte van een conformiteitsattest:
voor een kamer en studentenkamer: 62,50 euro, verhoogd met 12,50 euro
per (studenten)kamer vanaf de zesde (studenten)kamer, met een
maximum van 1.250 euro;
voor een woning: 62,50 euro per woning.
Voor woningen die het SVK Bodukam in huur neemt, is de afgifte van het
conformiteitsattest gratis, indien de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de
Vlaamse Wooncode.
h) voor de overhandiging van overdrukken van artikels, door de hoofdarchivaris
in dienstverband gepubliceerd, van:
Joos de Rijke .................................................................. 2,50 euro
Verwoesting en wederopbouw van Mechelen in de
16de eeuw: .................................................................... 2,50 euro
Merode-triptiek :............................................................. 2,50 euro
Symbolische satire en theologische controverse : ............... 2,50 euro
Gewoonterecht (gebonden) : ............................................ 8,70 euro
Gewoonterecht (niet gebonden) : ..................................... 3,70 euro
i) voor het invullen van de lijsten voor stedenbouwkundige inlichtingen:
per stedenbouwkundige lijst met inlichtingen : ............... 100,00 euro
j)

Uittreksel vergunningenregister: 70,00 euro per perceel per aanvraag
Uittreksel plannenregister:
70,00 euro per perceel per aanvraag

k) voor reproductierecht op gebruik van muziekpartituren in het deeltijds
kunstonderwijs:
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-

bijdrage voor alle leerlingen: ............................................ 3,50 euro

l) voor diensten af te leveren door de dienst Erfgoedcel:
per verhalenkrantje “Pro Memorie”: .................................. 1,00 euro;
toegangsticket Soirée MuzE: ...................................... 6,00 euro/persoon;
toegangsticket voor een reeks van 4 lezingen:…………..19,00 euro/persoon;
houders van UiTpas met kansentarief:…………………………..1,00 euro/persoon.
m)

voor het boekje ‘Mechelen stuurt je stappen’: ........................ 4,00 euro.

n) voor de brochure ‘Open Monumentendag’: ............................... 3,00 euro.
o)

prentenboek Kadodder:……………………………………………………12,50 euro
cd Kadodder:…………………………………………………………………10,00 euro
prentenboek + cd Kadodder:……………………………………………….17,50 euro

p) voor de verzending per post van een tweede herinneringsbrief aan een nalatige
debiteur wordt een bedrag van 15,00 euro aangerekend.
voor de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen
wordt een administratiekost aangerekend van 30,00 euro.
q) voor de verzending per post van een tweede herinneringsbrief aan een nalatige
debiteur, betreffende de retributie inzake parkeren, wordt een bedrag van 5,00
euro aangerekend.
voor de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen,
betreffende de retributie inzake parkeren, wordt een administratiekost
aangerekend van 15,00 euro.
De particulieren en rechtspersonen die wensen dat de gevraagde administratieve bescheiden
zouden toegezonden worden, moeten het bedrag der verzendingskosten, behoudens wat
betreft fotokopies van bestuursdocumenten, vooraf aan het stadsbestuur overmaken.

Belastingen en Inningen. Retributiereglement huwelijken. Vaststelling
van de tarieven van het retributiereglement, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van
25 februari 2019 en verwijzing van het retributiereglement naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het bestaande retributiereglement huwelijken, met ingang van heden en
voor een termijn eindigend op 31 december 2025.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het gemeentedecreet, de tarieven vast
van het retributiereglement “huwelijken”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 25 februari 2019. Deze tarieven worden
toegepast na de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad.
De retributie wordt gevestigd per huwelijk, afhankelijk van het tijdstip:
dinsdag:

..................................................................
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maandag en van woensdag tot en met zaterdagvoormiddag:
zondag en feestdag (uitzonderlijk, bij collegebesluit)

110,00 euro;
250,00 euro.

Belastingen en Inningen. Aanpassing belastingreglement op
bedrijfsruimten. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 25 februari 2019:
 Aanpassing, met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31
december 2025, van het belastingreglement op bedrijfsruimten.

Belastingen en Inningen. Invoering retributiereglement inzake het ter
beschikking stellen van parkeerplaatsen in de gebouwen Zeeridder en
Leliëndaal. Vaststelling van de tarieven van het retributiereglement,
onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement
door de gemeenteraad van 25 februari 2019 en verwijzing van het
retributiereglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het retribtiereglement inzake het ter beschikking stellen van
parkeerplaatsen in de gebouwen Zeeridder en Leliëndaal, met ingang van heden en voor
een termijn eindigend op 31 december 2025.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur, de
tarieven vast van het retributiereglement “inzake het ter beschikking stellen van
parkeerplaatsen in de gebouwen Zeeridder en Leliëndaal”, onder voorbehoud van de
goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 25 februari 2019:
Per parkeerplaats per maand: 70,25 euro exclusief btw

Belastingen en Inningen. Invoering toelagereglement betreffende het
verhuren van woningen aan het sociaal verhuurkantoor Mechelen.
Verwijzing van het toelagereglement naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 25 februari 2019:
 Invoering toelagereglement betreffende het verhuren van een woning aan het sociaal
verhuurkantoor Mechelen, met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op
31 december 2025.
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Toezicht Financiën. Protestantse Kerk Mechelen-Zuid. Verwijzen
rekening 2018 voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering rekening 2018 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid met de
opmerking dat de exploitatietoelage in de toekomst op de correcte MAR moet geboekt
worden.

Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad
van twee percelen grond (wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg)
van een verkaveling gelegen Groenenbeemd te Mechelen/Heffen.
Overdracht verwijzing naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de kosteloze overdracht aan de stad van twee percelen grond van een
verkaveling gelegen aan de Groenenbeemd te Mechelen/Heffen bestemd voor inlijving bij
de openbare wegenis.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de
authentieke akte van kosteloze grondoverdracht te ondertekenen namens de stad Mechelen.

Gebouwen. Boekdrop bibliotheek Predikherenklooster – Goedkeuring
meerwerken.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de meerwerken bij het project “boekdrop bibliotheek
Predikherenklooster” ter waarde van €2.752,75 incl 21% btw
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AGB MAC. Gebruiksovereenkomst infrastructuur Het Predikheren
(zonder kerkgebouw) in afwachting van de erfpacht van Stad aan AGB
MAC. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de gebruiksovereenkomst goed tussen de stad Mechelen en het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) met betrekking tot Het Predikheren
(zonder het kerkgebouw), Jodenstraat (Tinelsite), 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college verwijst, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur van AGB MAC, volgend
agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de stad Mechelen en het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) inzake de infrastructuur van Het
Predikheren (zonder het kerkgebouw).

Toerisme en UiT. Toerisme Scheldeland vzw. Afvaardiging stad
Mechelen. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Björn Siffer als lid van de algemene vergadering van Toerisme
Scheldeland voor de periode van 6 jaar.

Toerisme en UiT. Toerisme Rupelstreek vzw. Afvaardiging stad
Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Björn Siffer, schepen voor toerisme, als lid van de algemene
vergadering en raad van bestuur van Toerisme Rupelstreek vzw.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Paul Boënne, diensthoofd toerisme Mechelen, als lid van de
algemene vergadering van Toerisme Rupelstreek vzw.
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Toerisme en UiT. VVV Mechelen vzw. Aanduiding afgevaardigden in de
algemene vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van volgende 12 gemandateerden namens de gemeenteraad om te zetelen in
de algemene vergadering van VVV Mechelen vzw:
- Namens de fractie Vld-groen-m+:
o De heer Bjorn Siffer
o Mevrouw Vicky Vanmarcke
o Mevrouw Fabienne Blavier
o De heer Mats Walschaers
o Mevrouw Maxine Willemsen
o Mevrouw Tine Van den Brande
o De heer Tom Kestens
- Namens de fractie N-VA: mevrouw Anne Delvoye
- Namens de fractie CD&V: de heer Wim Soons
- Namens de fractie Sp.a: de heer Farid Bennasser
- Namens de fractie Vlaams Belang: de heer Frank Creyelman
- Namens de fractie PVDA: de heer Dirk Tuypens
 Aanduiding van volgende ambtenaren van de stad Mechelen uit hoofde van hun functie:
- departementshoofd Culturele Zaken,
- afdelingshoofd Toerisme en UiT in Mechelen
- diensthoofd toerisme
- financieel beheerder

Musea & Erfgoed. Vzw Torens aan de Dijle. Aanduiding leden algemene
vergadering en voordracht leden raad van bestuur. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding als lid van de algemene vergadering van de vzw Torens aan de Dijle en
voordracht als kandidaat-bestuurder van de heer Björn Siffer, schepen, en van de heer
Koen Anciaux, schepen.
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Musea & Erfgoed. Musea & Erfgoed. Goedkeuring
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Stad
Mechelen over de werking van Museum Hof van Busleyden als landelijk
ingedeeld museum.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap
en de Stad Mechelen over de werking van Museum Hof van Busleyden als landelijk ingedeeld
museum.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Posse Leest 21 en 22 april
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Posse Leest voor de organisatie van Posse Leest in centrum Leest op 21 en 22 april 2019,
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
5/4/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
21/3/2019
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
 Aan de organisatoren wordt gevraagd om voldoende grote tijdelijke verkeersborden te
voorzien
 De opkuis dient volledig gedaan te worden door de organisator. Bij niet naleving zullen de
ABP en het belastingreglement ter zake toegepast worden.
 Het plaatsen van de aanwijzingsborden, die de parkings aanduiden dienen aangemaakt en
geplaatst te worden door de organisatie vzw Posse Leest.
 De opstelling van de kermis kan voor de grote attracties op dinsdag vanaf 19.00 uur en
voor de kleinere attracties woensdag vanaf 13.00 uur. Indien dit problemen zou geven met
de omliggende school en/of gemeentehuis zal de marktontvanger van dienst de nodige
afspraken maken om dit op elkaar af te stemmen.
• Dienst economie is in het verleden overeengekomen met de organisator dat er geen
kermiskramen opgesteld worden op het marktgebied om een duidelijke scheiding te
behouden tussen de organisatie van de kermis en die van de jaarmarkt.
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Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
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 (6 kg ABC
bluspoeder 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 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentewegen, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 19/4/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 24/4/2019.
 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
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Uitvoeringsdiensten

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

Huurprijs: 0 euro

Zondag 21 april 2019: kiosk,
vanaf 12u tot 16u
Maandag 22 april 2019: 550
meter nadars, 10 herassen,
50 grote tafels, 20 kleine
tafels, 60 stoelen
Dichten van putten en
oneffenheden in de
Kooterweg – deze fungeert
als toegangsweg tot de Posse
Leest Parking
Verkeerssignalisatie

21/4/2019
an 12u tot
19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Leestdorp vanaf
Kouter tot aan de Pastoor de
Heuckstraat

21/4/2019

Plaatsen van nodige
verkeersborden zodat
parkeren en stilstaan
Rennekouter niet meer
mogelijk is.

21/4/2019

Plaatsen van een
verkeersbord E3, op de
ruimte tussen de kerk en het
KBC kantoor

22/4/2018
van 06u
tot 19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van:









Marketing en
communicatie

Maart
2019

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Leestdorp vanaf
Kouter tot aan de
Pastoor de
Heuckstraat tot aan de
Zennebrug
Dorpstraat
de Molenstraat vanaf
Leest Dorp tot
Heirstraat
Vinkstraat vanaf Ter
Moortele tot aan de
Molenstraat
De Kouter vanaf
Dorpslaan tot aan de
Prinsenlaan
Fazantenstraat,
gedeelte tussen de
Patrijzenstraat en de
Dorpstraat
Ten Moortele

Opnemen van evenement in
de gebruike
stadscommunincatie
Aanleveren van partnerlogo
stad Mechelen, om op te
nemen in de communicatie
van Posse Leest

UiT in Mechelen
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Maart

Aankondiging in de

Op voorwaarde dat de
33

2019

activiteitenkalender van de
Nieuwe Maan, mechelen.be
en uitinmechelen.be

Wijkonderhoudsteam

Leveren van 20
afvalcontainers

Economie

Plan kermiskramen bezorgen

activiteit 6 weken voor
het verschijnen van de
Nieuwe Maan door de
organisator in de
UiTdatabank wordt
ingevoerd.

Artikel 5
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers af voor de uitreiking van de eerste drie prijzen
‘weging Vette Os’ aan de winnaars op maandag 22 april 2019. Het precieze uur en de exacte
locatie zullen nog meegedeeld worden aan het college en voorgelegd worden via de
uitnodigingen.
Artikel 6
Het college beslist om de huur- en werkingskosten van het feestmateriaal en de kiosk gratis
ter beschikking worden gesteld van de vzw Posse Leest.
Artikel 7
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Openbare Orde

21 en 22 april
2019

Extra toezicht houden tegen vandalisme
aan kermisattracties, dit zowel tijdens
piekmomenten als ’s avonds.

Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag
6000 €

omschrijving

leverancier

Toelage Posse leest

Artikel 9
Het college gaat akkoord om Posse Leest vzw financieel te ondersteunen voor de pacht van de
extra parking Rennekouter en geeft opdracht aan de afdeling Financiën om aan Posse Leest
vzw extra toelage van 845 euro uit te betalen, op te nemen in budgetwijziging nr. 1/2019.
Artikel 10
Het college neemt akte van het feit dat de parking sporthal/ voormalige schaatsbaan reeds
wordt uitgebaat door de uitbater cafetaria. Volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
- De parking dient effectief uitgebaat te worden tijdens Posse Leest.
- De parking dient opgenomen te worden in de communicatie van Posse Leest, zodat
deze benut wordt.
- De nodige bewegwijzering dient voorzien te worden door de organisator Posse Leest.
Artikel 11
Het college geeft opdracht aan de vzw mmMechelen Feest om direct na deze editie van Posse
Leest een evaluatie te maken en een overleg op te starten in aanwezigheid van schepen K.
Anciaux met de organisatoren van Posse Leest met het oog op het verduurzamen van dit
evenement en het verminderen van de afvalberg.
De datum van het overleg dient afgesproken te worden met het kabinet Anciaux.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Mechelen Culinair 24 tot 26
mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een principiële toelating te
geven aan Mechelen Culinair vzw voor de organisatie van Mechelen Culinair op het binnenplein
van het stadhuis en in de Keldermanszaal van 24 tot 26 mei 2019, mits aan alle voorwaarden
wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
10/5/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
1/4/2019:
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan + oplossing wagens huwelijken
- Grondplan
- programma
• De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Het aantal bewakingsagenten zal later door
politie doorgegeven worden op basis van het programma en grondplan.
Artikel 2
Het college neemt akte van het feit dat de viering van de huwelijksjubilarissen verzet wordt
naar zaterdag 18 mei 2019.
Artikel 3
Het college legt volgende bijkomende voorwaarden op voor de uitwerking van het programma
en grondplan:
- Op vrijdag 24/5/2019 dient een einduur van 24u gerespecteerd te worden.
- Voor het plaatsen van een grote tent op het binnenplein Stadhuis dient de organisator
erover te waken dat de fietsenstallingen steeds bereikbaar blijven.
- De grasperken dienen afgeschermd te worden. Bij beschadiging van het gras zal de
kostprijs van de herstelling aangerekend worden aan de organisator.
- Voor wat betreft het gebruik van de Keldermanszaal en het gebruik van de toiletten
dienen vooraf de nodige afspraken gemaakt te worden met de dienst interne
dienstverlening & protocol.
Artikel 4
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 1500,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
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dienst
Interne
dienstverlening en
protocol

Evenementenloket

datum
24 tot 26
mei 2019

opdracht
Ter beschikking stellen van
Keldermanszaal

opmerking
Huurprijs: 1250 € x 3 =
3750 €. Opbouw,
afbraak en multimedia
niet inbegrepen. Indien
hier gebruik van wordt
gemaakt, bedraagt de
kostprijs: 500 €/dag
voor multimedia en
1250 €/dag voor
opbouw/afbraak
Keldermanszaal. Het
retributie- en
huishoudelijk reglement
op het gebruik van zalen
is van toepassing.

Beleggen van een
vergadering met de
betrokken diensten

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Hallo Heihoek 4 mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Buurtcomité Heihoek voor de organisatie van Hallo Heihoek op zaterdag 4 mei 2019 van 08u
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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
19/4/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om voor deze feesteditie een
bijkomende toelating te geven aan Buurtomité Heihoek voor de organisatie van optreden in
de Son (Adegemstraat) op zaterdag 4 mei 2019 van 20u tot zondag 5 mei 2019 02u.
Artikel 3
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro - bewonersinitiatief
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
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Artikel 4
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
4/5/2019 van 20u tot 5/5/2019 02u in de Son (Adegemstraat) conform goedgekeurd kader
geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 5
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,…).
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
bluspoeder 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 6
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Karmelietenstraat,
Poelstraat, Kroonstraat, Korte Pennincstraat, Lange Pennincstraat, Adegemstraat,
Veluwestraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 2/5/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 6/5/2019.
 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 7
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
bewoners van Heihoek voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun buurtfeest op 4
mei 2019, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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Uitvoeringsdiensten

Verkeerssignalisatie

4/5/2019

Ter beschikking stellen van
elektriciteitskast

3/5/2019

Verwijderen van metalen
hekken voor ingang
Karmelietentuin

3/5/2019
tot
5/5/2019

Ter beschikking stellen van
het gevraagde materiaal:
 8 banken
 8 kiesschermen
 1 koelcel Cityfreezer
 80 stoelen
 25 kleine tafels
 25 grote tafels

4/5/2019
van 7u tot
19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van volgende straten:
 Karmelietenstraat vanaf
inrit parking hotel tot en
met Korte Pennincstraat.
Inrit parking blijft
toegankelijk.
 Kroonstraat: vanaf Korte
Pennincstraat tot inrit
parking Patershof. Inrit
parking blijft
toegankelijk.
 Poelstraat
 Lange Pennincstraat
 Korte Pennincstraat tot
aan hoek met
Veluwestraa

4/5/2019
van 7u tot
19u

Kroonstraat in gedeelte
tussen Adegemstraat en
Kromme Elleboogstraat 2
richtingsverkeer invoeren

Er wordt een
administratieve kost van
25 euro aangerekend

Karmelietenstraat:
tweerichtingsverkeer
invoeren in het gedeelte
tussen de Adegemstraat en
het huisnummer 15 (in- en
uitrit parking van hotel
Martin’s Paterhof).
Wijkonderhoudsteam

Voor
4/5/2019

Wegnemen van bloembakken
Leveren van 10
vuilnisbakken

Preventie en
Veiligheid
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3 en
4/5/2019

De twee poorten niet sluiten
en openen. De organisatoren
openen en sluiten

De organisator dient
ervoor te zorgen dat het
vuil verzameld wordt in
de ter beschikking
gestelde vuilbakken en
dat het terrein proper
wordt achtergelaten
Sleutel aan Buurtcomité
bezorgen via
buurtopbouwwerker
Nizar om vrijdagavond
zelf de tuin te sluiten na
opstelling materiaal
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mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Rommelmarkt Esdoornplein
18 mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan An Taets de
toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren op 18 mei 2019 van 09u tot
14u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 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
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie
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datum
18 mei
2018
van 6u
tot 16u

opdracht
Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Eenheidsstraat
en Esdoornplein

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de rommelmarkt in de Eenheidstraat en op Esdoornplein, die doorgaat op 18
mei 2019, als volgt vast:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt in de Eenheidstraat en op Esdoornplein op 18
mei 2019, van 09u00 tot 14u00 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing
op 18 mei 2019.
Artikel 2:
ESDOORNPLEIN
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Wilgenstraat en de Eenheidstraat, op
18 mei 2019 tussen 06u00 en 16u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt
ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die
het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen 18 mei 2019 tussen 06u00
en 16u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
EENHEIDSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met het Esdoornplein en de Beukstraat, op 18
mei 2019 tussen 06u00 en 16u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen 18 mei 2019 tussen 06u00
en 16u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Verwijzen naar de gemeenteraad
van het voorstel tot overeenkomst veiligheids- en
samenlevingscontract 2018-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, akkoord met het
ontwerp van veiligheids- en samenlevingscontract 2018-2019 voor de stad Mechelen en de
bijkomende financiële middelen voor 2019.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst van veiligheids- en samenlevingscontract 2018-2019 van de
stad Mechelen.
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Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Toetreding tot Belgisch Forum
voor Preventie en Veiligheid in Steden.
Besluit:
Artikel 1
Het college bevestigt de toetreding tot het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid en de
betaling van een jaarlijkse bijdrage van 200 euro.

Preventie en Veiligheid. Indienen dossier Koning Boudewijnstichting:
alcoholpreventie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het indienen van een kandidaatdossier bij de Koning
Boudewijnstichting inzake alcolholpreventie.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Preventie & Veiligheid om ook Horeca Mechelen bij
dit project te betrekken.

Sport. Vastlegging budgetten sportanimatie Krokusvakantie en
voorschotten Paas- en Zomervakantie 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vastlegging van de budgetten voor de sportanimatie tijdens de
Krokusvakantie, en de voorschotten voor Paas- en Zomervakantie 2019.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de Herfst-, Kerst- en Krokusvakantie
2018-2019 van start gingen op 29 september 2018. Aan de hand van het aantal inschrijvingen
worden de budgetten voor deze vakanties vastgelegd.
Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een bedrag van 1500 euro als voorschot toe te kennen aan de dienst
sport voor de organisatie van de sportanimatie tijdens de Krokus- en Paasvakantie 2019.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2019/6130280/70/0740/02

bedrag
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leverancier

€1500

Voorschot algemene
onkosten Krokus- en
Paasvakantie 2018

Dienst sport

€250

Huur tennisterreinen

Sportcentrum Den

RN 2019001952
2019/6130270/70/0740/02

omschrijving
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Krokusvakantie

Boemel (NMBS)

€3250

Betaling
kunstschaatsenijshockey Krokusvakantie

ISCM

€4000

Betaling voorschot
watersportkampen
Zomervakantie 2018

Pelican School

RN 2019001951
2019/6130370/70/0740/02
RN 2019006715

2019/6130370/70/0740/02
RN 2019006715

Sport. Indienen dossiers door BA Campus Pitzemburg, Den Anker
(vestiging Acaciastraat), De Puzzel en St Maartenschool Hombeek en
goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten met de stad en
verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er akte van dat vier Mechelse scholen een dossier zullen indienen voor de
derde projectoproep ‘naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’, namelijk:
 GO! BA Campus Pitzemburg;
 GO! BSBO Den Anker
 GO! BS De Puzzel
 Sint-Maartenschool Hombeek
Een geldig subsidiedossier moet minimaal een beslissing bevatten van het College van
Burgemeester en Schepenen omtrent de samenwerking tussen school en gemeente voor de
(extra) openstelling van de schoolsportinfrastructuur.
Artikel 2
Het college neemt akte van het feit dat de samenwerkingsovereenkomsten in het kader van
openstellen schoolsportinfrastructuur tussen de stad en GVBS Sint-Maarten, BA campus
Pitzemburg en GO! BuBS Den Anker een proces is dat al enige tijd met de verschillende
Mechelse scholen lopende is. Er zijn ook samenwerkingsovereenkomsten met scholen in het
kader van de capaciteitsprojecten. Belangrijk aspect van deze samenwerkingen is enerzijds dat
elke overeenkomst rekening houdt met de eigen schoolse omgeving en context en er
anderzijds toch een zekere vorm van eenvormigheid omtrent de afspraken wordt gerealiseerd.
Artikel 3
Het college hecht principiële goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomsten tot het delen
van schoolsportinfrastructuur tussen de stad en GO! BSBO Den Anker,
GO! BS De Puzzel, Sint-Maartenschool Hombeek en GO! Busleyden Atheneum campus
Pitzemburg en Bassisschool Hof van Nassau en verwijst volgend agendapunt naar de
gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van schoolsportinfrastructuur
tussen de stad en GO! Buitengewone Basisschool Den Anker.
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van schoolsportinfrastructuur
tussen de stad en Sint-Maartenschool Hombeek.
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van schoolsportinfrastructuur
tussen de stad en GO! Basisschool De Puzzel.
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van schoolsportinfrastructuur
tussen de stad en GO! Busleyden Atheneum campus Pitzemburg en Bassisschool Hof van
Nassau.
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Jeugd. Goedkeuring voorschotten subsidies 2019 voor het Mechels
jeugdwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de voorschotten subsidies 2019 voor de jeugdhuizen, vakantiespeelpleinen
en jeugdbewegingen goed.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de:
 afdeling Financiën om:
- de subsidies voor de jeugdhuizen en de vakantiespeelpleinen, via voorschotten, per
twaalfden (10/12) uit te keren en vanaf december 2019 het saldo uit te keren;
- de subsidies voor de jeugdbewegingen uit te keren door eind juni een voorschot, ten
bedrage van 50% van het subsidiebedrag van 2018, uit te betalen. Het saldo wordt
uitgekeerd vanaf december 2019.
 de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te regelen:
UITGAVEBUDGET

BEGUNSTIGDE

VOORSCHOT 10/12

SALDO

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

JH Joppe
JH Hojé
JH Joko
VSP Weyneshof
VSP J. Verbert

611,19 x 10 =6111
872,36 x 10 = 8723
959 x 10 = 9590
2539,58 x 10 = 25 395
1332 x 10 = 13 320

December
December
December
December
December

ARTIKEL
Idem

BEGUNSTIGDE
Jeugdbewegingen
(zie lijst)

VOORSCHOT 50%
Zie lijst

SALDO
December 2019

2019
2019
2019
2019
2019

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelage 2018
Scouts en Gidsen Thila Coloma.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor Scouts en Gidsen Thila Coloma voor renteaflossingen
in 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft afdeling Financiën opdracht tot uitbetaling van 995,1 euro aan Scouts en
Gidsen Thila Coloma
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P&P - Mobiliteit. Schoolomgevingen. Goedkeuring aangepast ontwerp
Ivo Cornelisstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het aangepaste ontwerp van de Ivo Cornelisstraat tussen de Kardinaal
Cardijnstraat en de Abeelstraat goed.
Artikel 2
Het college keurt goed dat er 2 boombunkers in het kader van het WRC-project voorzien
worden in de Ivo Cornelisstraat.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Voorzien van ANPR camera
in de I. Cornelisstraat
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

mobiliteit

opdracht

opmerking

Opnemen van de bussluizen in
het reglement houdende het
verlenen van vergunningen voor
de autoluwe ‘binnenstad’ naar
analogie van permanente stop
schepenhuis en dito signalisatie.
Terugkoppeling van beslissing
naar de school en VMSW

Marketing &
communicatie

Wijzigingen tijdig communiceren
naar bewoners

P&P - Mobiliteit. Overleg stad - Streeteo. Kennisname verslag overleg
januari 2019 en beslispunten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg tussen Stad Mechelen en Indigo van
31 januari 2019.
Artikel 2
Het college beslist om voor bewoners met een 100% elektrisch voertuig een extra
bewonerszone toe te kennen, die aanliggend is aan de betreffende bewonerszone en naar
keuze van de bewoner is.
Deze maatregel zal in november geëvalueerd worden in kader van:
 Omruiling van bewonerskaarten eind 2019
 Aantal laadpalen op openbaar domein en mogelijkheden voor bewoners om eletrische
voertuigen op te laden

Collegebeslissingen website
11 februari 2019

44

Sociaal Beleid. Gezondheid. Vernieuwing lidmaatschap LOGO
Mechelen. Verwijzing aanduiding leden naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt voor de nieuwe legislatuurperiode Frie Niesten aan als stemgerechtigd lid van
de algemene vergadering van Logo Mechelen vzw.
Artikel 2
Het college duidt voor de nieuwe legislatuurperiode Gabriella De Francesco aan als bestuurder
binnen de raad van bestuur van Logo Mechelen vzw.
Artikel 3
Het college duidt voor de nieuwe legislatuurperiode Frank Vanmessem – stafmedewerker
welzijn binnen afdeling sociaal beleid - aan als niet-stemgerechtigd lid van de algemene
vergadering van Logo Mechelen vzw.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding Frie Niesten als lid algemene vergadering Logo Mechelen vzw,
 Aanduiding Gabriella De Francesco als bestuurder raad van bestuur Logo Mechelen vzw,
 Aanduiding Frank Vanmessem – stafmedewerker welzijn binnen afdeling sociaal beleid - als
niet-stemgerechtigd lid van de algemene vergadering van Logo Mechelen vzw.
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