STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie Website
Vergadering van 25 februari 2019

Economie. Mechelen MeeMaken vzw. Uitbetaling subsidie Mechelen
MeeMaken vzw. Opdracht tot snelle uitbetaling.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het feit dat de toelage 2019 voor een effectief bedrag van
261.600 euro betaald werd aan Mechelen MeeMaken vzw.
Nummer raming
2019171985

Budgetsleutel
2019/6490110/30/0500/01

Begunstigde
Vzw Mechelen MeeMaken

Bedrag
261.600,00
euro

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om over te gaan tot een snelle
uitbetaling.

Belastingen en Inningen. Belasting verspreiden reclamedrukwerk
2018. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (2018/3).
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
verspreiden van reclamedrukwerk 2018/3 voor een totaal bedrag van € 231.214,92.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Rubensstraat.
Besluit
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Rubensstraat 14
in de periode van:
01-05-2019 tot en met 31-08-2019
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:
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 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Besproken alternatieven/scenario’s:
Er wordt een werfzone ingericht op het openbaar domein, 2800 Mechelen Peter Benoitstraat .
Deze moet plaats bieden voor een bouwkraan en een laad- en loszone (tussen 06.30 uur tot
16.00 uur).
De totale lengte bedraagt 25 meter. (er wordt 5 meter van de hoek van het kruispunt Peter
Benoitstraat <> Rubensstraat gebleven). Ter hoogte van de werfzone blijft er steeds een
doorgang van 3 meter (beurtelingse regeling).
Voetgangers dienen over te steken.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
In de richting van Rubensstraat: A31(werken) – B19(smalle doorgang) - E1(parkeerverbod) –
A7(rijbaan versmalling) F47(einde werken)
In de richting van Muizen dorp : A31(werken) – B21(smalle doorgang) - A7(rijbaan
versmalling) - 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 2 cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 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
2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. 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.
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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 Rubensstraat en Peter Benoitstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Motstraat - Mollestraat - Zeutestraat.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Motstraat – Mollestraat Zeutestraat en die de aanleg van kabels tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Routes werfverkeer:
De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Verbod transporten:
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen.
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Wachtzone:
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Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Besproken alternatieven/scenario’s:
Er worden kabelwerken uitgevoerd in het voetpad. Naast het voetpad wordt een corridor van
1,5m voor de voetgangers voorzien.
In de Motstraat blijft 6 meter vrije doorgang op de rijbaan.
In de Mollestraat wordt parkeerverbod geplaatst over de gehele straat, er blijft 5,5m
(plaatselijk maar 5m) vrij op de rijbaan.
In de Zeutestraat blijft de rijbaan vrij. Hier is enkel aan de overzijde een voetpad.
Het verkeer behoudt overal een (versmalde) doorgang.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Motstraat:
A31 (start werken) - A7c (versmalde doorgang) – C43 (30 km/u) – D11 (voetgangerscorridor)
Mollestraat:
E3 (stilstaan- en parkeerverbod) - C43 (30 km/u)
Zeustraat:
A31 (start werken) – F47 (einde werken)
Bijzondere maatregelen:
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
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Artikel 5
Het college besluit de werf, Motstraat – Mollestraat - Zeutestraat, in de periode van
04/03/2019 tot 15/03/2019 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bedrijven van de Motstraat – Mollestraat - Zeutestraat ten laatste 5 en ten vroegste 10
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Ethias Gemeen Recht. Aanduiding volmachtdrager
en plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht als volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager om alle vergaderingen
van Ethias Gemeen Recht bij te wonen tijdens deze bestuursperiode.
- Volmachtdrager: ambtelijke vertegenwoordiging door de betrokken diensten.
- Plaatsvervangend volmachtdrager: ambtelijke vertegenwoordiging door de betrokken
diensten.

15.

Bestuurlijk Beheer. Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) Aanduiding
afgevaardigde algemene vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college beslist een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor het Onderwijssecretariaat
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG), met name de heer Björn
Siffer.
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Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Björn Siffer als lid van de algemene vergadering van het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(OVSG).
 Voordracht van de heer Björn Siffer als lid van de raad van bestuur van het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(OVSG).

Bestuurlijk Beheer. Vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn.
Aanduiding leden algemene vergadering. Voordracht leden en
voorzitter raad van bestuur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Bart Somers en de heer Björn Siffer als lid van de algemene
vergadering van de vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn tijdens deze bestuursperiode.
 Voordracht van de heer Bart Somers als kandidaat-bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur van de vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn tijdens deze bestuursperiode:
 Voordracht als lid van de raad van bestuur van de vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
tijdens deze bestuursperiode:
- De heer Björn Siffer.

Bestuurlijk Beheer. Festival van Vlaanderen Mechelen - Kempen vzw.
Aanduiding leden algemene vergadering en raad van bestuur.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Festival van Vlaanderen
Mechelen – Kempen vzw tijdens deze bestuursperiode:
- De heer Björn Siffer
- Mevrouw Liana Davtyan
 Voordracht als lid van de raad van bestuur van Festival van Vlaanderen Mechelen –
Kempen vzw tijdens deze bestuursperiode:
- De heer Björn Siffer
- Mevrouw Liana Davtyan

Bestuurlijk Beheer. Beeldsmederij De Maan vzw. Aanduiding leden
algemene vergadering en raad van bestuur. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aanduiding als leden van de algemene vergadering van Beeldsmederij De Maan vzw:
- De heer Björn Siffer
- Mevrouw Liana Davtyan
Voordracht als lid van de raad van bestuur van Beeldsmederij De Maan vzw:
- De heer Björn Siffer
- Mevrouw Liana Davtyan

Interne Dienstverlening en Protocol. Aanvraag ontvangst tijdens
Internationale dagen Thomas More op woensdag 20 maart 2019.
Besluit
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van Inge Vervoort, Vice Head International Office Thomas More
Mechelen, om genodigden van de Internationale dagen van de hogeschool Thomas More te
ontvangen op het stadhuis op woensdag 20 maart 2019 om 18u in de Kolommenzaal, naar
aanleiding van hun bezoek aan Mechelen.
Artikel 2
Het college duidt schepen Marina De Bie aan om de genodigden te verwelkomen en om
een toespraak in het Engels te houden tijdens de ontvangst.
Artikel 3
Het college besluit de genodigden een drankje aan te bieden namens de stad.
Artikel 4
Het college besluit geen kosten aan te rekenen voor deze ontvangst.

Economie. Leegstand en Verwaarlozing. Goedkeuring geactualiseerde
lijst 2019 voor Vlaamse Inventaris van leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten.
Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen keurt de geactualiseerde lijst 2019 voor de
Vlaamse Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten goed als volgt:
Bedrijfsruimte
Humbeekseweg 30
Ontvoeringsplein 12
Guldendal 17
Frederik De Merodestraat 56
Hendrik Consciencestraat +1
Korenmarkt 27/29
Stationsstraat 53
Molenweide 2/6
Koning Albertstraat 60/62
Molenweide 2/6
Lakenmakersstraat 1/9
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Guldendal 21
Paardenkerkhofstraat 174/182
Oscar Van Kesbeeckstraat 30
Keizerstraat 7
Molenbeekstraat 59 / 59+
Bruul 101/111
Kardinaal Mercierplein 1
Nekkerspoelstraat 155/161
Stationsstraat 53 A
Nekkerspoelstraat 44
Maalderijstraatje
Stationsstraat 51
Leopoldstraat 2
Zandvoortstraat 4
Wayenborgstraat 19

X

X
X
x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen geeft volgende opdrachten:
Dienst
Economie

Opdracht
Geactualiseerde lijst in te
voeren in datamanager van
Departement Omgeving
‘Gebiedsontwikkeling,
omgevingsplanning en
projecten’

Datum uitvoering
Na goedkeuring en vóór
01/03/2019

Opmerkingen

P&P - Stadsontwikkeling. Spreeuwenhoek. Communicatie nieuw RUP.
Besluit
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorgestelde communicatietraject van Spreeuwenhoek –
aanstelling IGEMO.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de agenda voor het infomoment in de lokalen van Ivarem,
Leuvensesteenweg 443D, 2812 Muizen, op 27 maart 2019 om 20.00u.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen Greet Geypen (stadsontwikkeling) en schepen Patrick Princen
(Parken en stadstuinen, Natuur- en groenontwikkeling) af op dit infomoment.
Artikel 4
Het persbericht wordt op 27 maart 2019 in onderling overleg door kabinet Geypen of Princen
verstuurd.
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P&P - Mobiliteit. Vervoerregio Mechelen. Vraag afvaardiging voor
vervoerregioraad en engagement meewerken aan opstellen
mobiliteitsplan van de vervoerregio Mechelen. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van departement Mobiliteit en Openbare werken inzake:
 Goedkeuring vertegenwoordiging in vervoerregioraad en ambtelijke vervoerregioraad.
 Engagement stad Mechelen om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan
van de vervoerregio Mechelen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de
opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter
beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het
mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 2
Het college beslist om schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen voor te dragen als
vertegenwoordiger van de stad Mechelen in de Vervoerregioraad van de vervoerregio
Mechelen.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de schepen van mobiliteit Alexander Vandersmissen als vertegenwoordiger
van de stad Mechelen in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Mechelen.
 Aanduiding van een projectcoördinator Mobiliteit, afdeling Projecten & Planning, als
ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Mechelen. De
ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te
wonen.
 Engagement stad Mechelen om om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Mechelen. Alle gegevens die de gemeente heeft
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig
verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het
mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten.

ICT. Toewijzing onderhoudscontract lockersysteem.
Besluit
Artikel 1
Het college besluit het onderhoudscontract voor het lockersysteem voor 3 jaar en jaarlijks
verlengbaar toe te wijzen aan P&M Technology BVBA Steenweg 3/501B- 3540 Herk-de-Stad.

Vastgoedbeleid. Hombeek. Dorpshuis (Leibeekstraat 4+). Goedkeuring
gebruiksovereenkomst lokaal 1.11 en berging 1.14 door de Kerkfabriek
Emmaus. Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de overeenkomst tussen de Stad en de
Kerkfabriek Emmaüs voor het gebruik van lokaal 1.11 en berging 1.14 in het dorpshuis van
Hombeek. De belangrijkste bepalingen van de overeenkomst zijn:
 Ter beschikking stellen lokaal 1.11 en berging 1.14 (opslag van materiaal)
 Vergoeding: gratis gebruik
 Opzeg/Intrekking: door de Kerkfabriek ieder moment bij aangetekende brief – door de
Stad Mechelen slechts na herhuisvesting.
 Nutsvoorzieningen: ten laste van de Stad
 Onderhoud van lokaal en berging: ten laste van de gebruiker
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring gebruiksovereenkomst tussen de Stad en de Kerkfabriek Emmaüs voor het
gebruik van lokaal 1.11 en berging 1.14 in het dorpshuis van Hombeek (Leibeekstraat 4).

Vastgoedbeleid. Vaststellen van een nieuwe straatnaam voor een
verkaveling gelegen aan de Hogeweg te Mechelen (Battel). Verwijzen
naar gemeenteraad voor principiële beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 2017V047 gelegen
aan de Hogeweg te Mechelen (Battel) volgende de straatnaam toe te kennen:
 Katelijne Janssensstraat.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Principiële vaststelling van de straatnaam Katelijne Janssensstraat voor een verkaveling
gelegen aan de Hogeweg te Mechelen (Battel).
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen.

Vastgoedbeleid. Vaststellen van een nieuwe straatnaam voor een
verkaveling gelegen aan de Perelaarstraat te Mechelen/Muizen.
Verwijzen naar gemeenteraad voor principiële beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 2018/0346V gelegen
aan de Perelaarstraat te Mechelen/Muizen volgende straatnaam toe te kennen:
 Anna Paulownaboomstraat.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Principiële vaststelling van de naam Anna Paulownaboomstraat voor de verkaveling
2018/0346V gelegen aan de Perelaarstraat te Mechelen/Muizen.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen.

Vastgoedbeleid. Vaststellen van nieuwe straatnamen/padnamen voor
de gerenoveerde woonwijk van Woonpunt Mechelen gelegen aan de
Schijfstraat te Mechelen. Verwijzen naar gemeenteraad voor
principiële beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit voor de woonwijk “De Schijf” gelegen aan de Schijfstraat te Mechelen
volgende straatnamen vast te stellen:
 Hoofdontsluiting: Feminastraat
 Paden 1 tot 6: Dianapad, Venuspad, Afroditepad, Herapad, Demeterpad en Artemispad
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Principiële vaststelling van nieuwe straatnamen/padnamen voor woonwijk “De Schijf”
gelegen aan de Schijfstraat te Mechelen:
- Hoofdontsluiting: Feminastraat
- Paden 1 tot 6: Dianapad, Venuspad, Afroditepad, Herapad, Demeterpad en Artemispad
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Hercules Trophy 21 t.e.m. 23
juni 2019.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van Hercules Trophy door Hercules Trophy bvba op
de domein Sportpark De Nekker van 21 t.e.m. 23 juni 2019, maar bijkomende voorwaarden
dienen nageleefd te worden:
 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
3/6/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
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De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Volgende einduren dienen gerespecteerd te worden:
- Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 tot 01u.
- Zondag 23 juni 2019 tot 24u
Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
20/5/2019
- Het PRIMA dossier

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 21
en 22/6/2019 van 08u tot 01u en op 23/6/2019 van 08u tot 24u 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 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Yves Vekemans op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen 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 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentewegen, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
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Deze mag geplaatst worden vanaf 19/6/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 25/6/2019.
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 6
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Wijkonderhoudsteam

20/6/2019

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
20 vuilnisbakken

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Rommelmarkt Nekkerspoel 23
juni 2019.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de wijk Nekkerspoel de toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren op
zondag 23 juni 2019 van 07u tot 17u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 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.
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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.
Het is van belang dat het kruispunt van de Nijverheidstraat met de Grote Nieuwendijstraat
vrij is (in verband met de wegenwerken aan de Grote Nieuwendijkstraat). Indien dat niet
het geval zou zijn dan worden alle bewoners van de Nijverheiddstraat, tussen de
Welvaartstraat en Grote Nieuwendijkstraat, ingesloten door het afsluiten van de straten
voor de rommelmarkt. De bewoners van de panden, gelegen in de Papenhofdreef, tussen
het kruispunt met de Nijverheidsstraat en "het Papenhofke", dienen schriftelijk in kennis
gesteld te worden van het feit dat hun panden op 23 juni 2019 tijdens de rommelmarkt
niet bereikbaar zijn met de auto.
de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

opmerking

23/6/2019
van 07u
tot 17u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Welvaartstraat,
Nijverheidstraat
(tussen Welvaartstraat
en Papenhofdreef),
Papenhofdreef (tussen
Nijverheidstraat en
Paardenkerkhofstraat),
Paardenkerkhofstraat
(tussen Papenhofdreef
en Welvaartstraat



De ‘verkeersstoppen’
(verplaatsbare
paaltjes) in de
Welvaartstraat en de
Paardenkerkhofstraat
dienen verwijderd te
worden tijdens de
duur van de
rommelmarkt.



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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de ‘rommelmarkt Nekkerspoel’ die doorgaat op 23 juni 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving
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Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt Nekkerspoel, die doorgaat op 23 juni 2019, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 23 juni 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Welvaarstraat, Papenhofdreef tussen Nijverheidsstraat en Paardenkerkhofstraat,
Nijverheidsstraat tussen “verkeersstop” en Papenhofdreef, Paardenkerkhofstraat tussen
Welvaartstraat en Papenhofdreef:
-Het parkeren is verboden op 23 juni 2019 tussen 07u00 en 17u00, aan beide zijden van de
rijbaan. Deze maatregelen wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 23 juni 2019 tussen
07u00 en 17u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:Varenbosstraat
In de straat wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven door middel van het afdekken van het
verkeersbord C1 en het aanbrengen van een verkeersbord F19 op het kruispunt met de
Boerenkrijgstraat.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Nacht der Nadorst 26 en 27
april 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Hombeek voor de organisatie van Nacht der Nadorst in de Zemstseweg 41 op 26 en 27
april 2019 van 21u tot 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient 6 erkende bewakingsagenten te voorzien op 26 april 2019 en 2
erkende bewakingsagenten te voorzien op 27 april 2019
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 04.00 uur
 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
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste tegen 1/4/2019.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
vrijdag 26 en zaterdag 27 april 2019 telkens van 21u tot 03u, conform goedgekeurd kader
geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
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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 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
bluspoeder 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 een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Bankstraat en
Zemstseweg, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 24/4/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 29/4/2019.
 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

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Maneblusser Classic Toer 15
augustus 2019. Opdracht tot voorleggen evaluatie.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelse Auto Klub voor de organisatie van Maneblusser Classic Toer op de Grote Markt op
donderdag 15 augustus 2019 van 06u tot 22u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
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De organisator past de adviezen uit de evaluatie toe.
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
[datum] bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
De deelnemers dienen zich individueel te houden aan het K.B. van 01.12.1975 , houdende
het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg;
Bij de opstelling van de wagens en de boog mogen geen brandwegen worden ingenomen
tegenaan de terrassen. De wagens dienen zodanig opgesteld te worden dat er steeds een
vrije doorgang van minstens 4 meter gevrijwaard wordt voor de grotere voertuigen van de
brandweer;
Vertrek en aankomst op de Grote Markt met een aanrijroute via Katelijnestraat en
uitrijroute via Ijzerenleen, Onze Lieve Vrouwestraat en Hanswijkstraat
De organisator dient rekening te houden met de terrassen van de horeca.
De aanvrager dient ervoor te zorgen dat hij, bij de opbouw ’s morgens (vanaf 06u00) de
omwonenden niet stoort in hun nachtrust.
Het geheel dient door te gaan op de Grote Markt, binnen de zone van de verplaatsbare
paaltjes. Er mogen geen plaatsen ingenomen worden op het pleintje voor het postgebouw
waar mindervalidenplaatsen en taxistandplaatsen zijn voorzien.
De correcte aanrijroute moeten zeer duidelijk gecommuniceerd worden naar de
deelnemers. Dit was vorig jaar fout gelopen bij dit evenement.
Graag ook communiceren aan de deelnemers dat er zeer specifiek enkel toelating verleend
zal worden voor de camera’s van de Steenweg, en dat de andere camera’s gewoon zullen
werken die dag. Indien er een andere route genomen wordt, zal er mogelijks wel een GASboete volgen.

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om aan de inrichters mee te delen dat de
organisatie op de Grote Markt op termijn geen evidentie is, gelet op de uitstoot van
uitlaatgassen.
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 – geen commerciële
activiteit.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

15/8/2019

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: GRATIS

40 nadars
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15/8/2019

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Grote Markt

15/8/2019

Ter beschikking stellen van
elektriciteit voor de
17

aansluiting van
muziekinstallatie
Verkeerssignalisatie

15/8/2019

Afdekken verkeersborden op
Steenweg om 6u – mogen
terug zichtbaar gemaakt
worden om 21u

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Toerisme

15/8/2019

Verspreiden van flyers via
infokantoor

Jeugd

15/8/2019

Leveren van geluidsinstallatie
met microfoon en statief in
voorhal

De organisator dient zelf
het evenement in te
voeren in de
Uitdatabank
Reservatie dient te
gebeuren via het online
formulier

Sport

Voor
15/8/2019

Ter beschikkings stellen van
een trofee

Interne
dienstverlening en
protocol

Voor
15/8/2019

Ter beschikking stellen van
boek “Mechelen” als prijs van
de stad

Af te spreken met
interne dienstverlening
en protocol

15/8/2019

Gratis ter beschikking stellen
van voorhal, Keldermanszaal

Afspraken dienen vooraf
gemaakt te worden met
de huisbewaarder o.a.
de toegang en het
afsluiten van de zaal en
het stadhuis.

Artikel 5
Het college beslist om schepen Koen Anciaux aan te duiden als afgevaardigde voor de
prijsuitreiking op donderdag 15 augustus 2019 om 18u in de voorhal van het stadhuis.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

De ANPR-camera's op Steenweg 20 en 41 dienen
tijdens de doortocht uitgeschakeld te worden

15 augustus 2019

opmerking

Artikel 7
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan de organisatie van de Maneblusser
Classic Toer door hen de voorhal van het stadhuis en de Keldermanszaal gratis ter beschikking
te stellen op donderdag 15 augustus 2019 (voorhal van 8u tot 11u en van 18u tot 19u en de
Keldermanszaal van 8u tot 12u).
Het huishoudelijk reglement op het gebruik van zalen in het stadhuis (gemeenteraad 29
september 2009) is van toepassing (o.a. wat betreft waarborg, verzekering,
gebruiksovereenkomst, …). Praktische afspraken worden gemaakt met de huisbewaarder.
Artikel 8
Het college geeft toelating om op 15 augustus 2019 op de Grote Markt gebruik te maken van
een geluidsinstallatie voor het afroepen van veiligheidsmededelingen en aankondiging van de
wagens
Artikel 9
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om na het evenement een evaluatie op te
maken en voor te leggen aan het college.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Erfgoeddag Zakstraat 28 april
2019.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
dienst Infrastructuur – stad Mechelen voor de organisatie van activiteiten in de Zakstraat
tijdens Erfgoeddag op zondag 28 april 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
12/4/2019 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 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

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

28/4/2019
van 08u
tot 18u

Verkeersvrij maken van
Zakstraat, tussen Rik
Woutersstraat en nr. 27

28/4/2018
van 08u
tot 18u

Instellen van 2
richtingsverkeer in Zakstraat
tussen Reuzenstraat en nr. 27

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Afzetten camera Zakstraat

28/4/2019
vanaf 08u

opmerking

Artikel 5
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om dit evenement verder te coördineren
met de dienst Erfgoed.
Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de erfgoeddag in de Zakstraat, die doorgaat op 28 april 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de organisatie van de erfgoeddag in de Zakstraat, die doorgaat op 28 april 2019, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 28 april 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: ZAKSTRAAT
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 28 april 2019, tussen
08u00 en 18u00 en dit tussen het kruispunt met de Rik Woutersstraat en het huisnummer 27.
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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Iftar Maneblussers 18 mei
2019.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Voem voor de organisatie van Iftar voor de Maneblussers op de Grote Markt op zaterdag
18 mei 2019 van 17u tot 24u, 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
1/5/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De opbouw van de Iftar kan pas starten na de opruim van de zaterdagse markt, dus na
14u30.
• De openbare toiletten zijn op zaterdag open tot 18 uur. De capaciteit van deze toiletten
volstaat niet voor dergelijke evenementen. De organisatie dient zelf openbare toiletten te
voorzien.
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 staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
18/5/2019 van 22u tot 24u 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
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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 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6kg ABC
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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

18/5/2019

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 80 kleine tafels
- 250 stoelen

18/5/2019

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Grote Markt
(langs beide kanten)

18/5/2019

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

18/5/2019

Ter beschikking stellen van 5
vuilnisbakken

opmerking
Huurprijs:

Sport. Organisatie G-tornooi YRKV Mechelen - 28 april 2019 - gratis
feestmateriaal.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de mail van Yellow Red KV Mechelen in verband met de
organisatie van het buurlandentornooi voor hun G-team op 28 april 2019 en de vraag om het
materiaal gratis ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
28 april
2019

opdracht

opmerking

Leveren van 115 kleine tafels
en 300 stoelen op de
jeugdvelden van YRKV
Mechelen

Artikel 3
Het college besluit om dit evenement volledig te ondersteunen (totale kostprijs: 1015,00 EUR).

Jeugd. ZAPwerking - Visie en organisatie zomervakantie.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan het programma van de ZAPspeelpleinwerking voor de
zomervakantie van maandag 1 juli tot en met vrijdag 23 augustus 2019.
Artikel 2
Het college geeft toelating om de ZAPwerking tijdens de zomer 2019 van 01/07/2019
t.e.m. 23/08/2019 te laten doorgaan in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg, Bruul 129 te
2800 Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft toelating om drie ZAP infodagen, een cursus animator en een startanimator
cursus in samenwerking met Koning Kevin en een ZAPpig weekend in te richten.
Artikel 4
Het college geeft toelating om de Loods gratis ter beschikking te stellen voor de organisatie
van de Nacht van het Speelplein in samenwerking met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
(VDS) op 26 juli.
Artikel 5
Het college neemt akte van de organisatie van twee tienerweken in samenwerking met H30 en
Weyneshof welk doorgaan in de lokalen van H30.
Artikel 6
Het college geeft 1) de opdracht aan de Jeugddienst en mmMechelen Feest om in
samenspraak met de productiecel van mmMechelen Feest naar mogelijkheden te zoeken die
een alternatieve locatie kunnen bieden aan de fietsenstalling voor Parkpop 2019 en 2) indien
de alternatieve locatie niet mogelijk is, te onderzoeken hoe de fietsparking de
speelpleinwerking minimaal hindert.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
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Raming
2019141060
2019141060
2019141060
2019141059

Uitgavebudget
BBC
2019/6130140/
70/0750/02
2019/6130140/
70/0750/02
2019/6130140/
70/0750/02
2019/6100000/
70/0750/02

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING

BEDRAG

‘t Atelier

Huur fietsen

€2000 via factuur

Divers

busvervoer voor 3
uitstappen
Openbaar vervoer uitstappen
(NMBS/De Lijn)
Huur Pitzemburg Zomervakantie

Huur overnachting
2019/6100000/
lesgevers cursus
70/0750/02
Koning Kevin
2019/6100000/ Huur overnachting
2019141059
70/0750/02
ZAPpig weekend
2019/6130290/ Divers
2019141058
70/0750/02
Materiaal Magazijn
2019/6130290/
2019141058
70/0750/02

€2100 via factuur
€1200 via voorschot
€2100 via factuur

Hostel Zandpoortvest (2x) €1200 via factuur

2019141059

2019141058

2019/6130290/
70/0750/02

Divers

2019141057 2019/6130014/
70/0750/02
2019141057 2019/6130014/
70/0750/02
2019141056 2019/6130290/
70/0750/02

Stedelijke
infrastructuur
Divers

2019141054 2019/6130371/
70/0750/02
2019/6130370/
2019141054
70/0750/02
2019141054 2019/6130371/
70/0750/02
2019/6130060/
2019182430
20/0119/24
2019/6130370/
2019141027
70/0750/02

Divers

Divers

Divers
Koning Kevin
Divers
Vrijwilligers

Jobstudenten:
4 ZAP werking
4 Onderhoud
2019/6130370/ speelpleinen
2019141027
70/0750/02
* voor
evenementen
Mechelen
Kinderstad

Bloso Hofstade

€900 via factuur

Aankopen nieuwe
€2000 via factuur
gepersonaliseerde T-shirts
Speelmateriaal
€4000 via factuur
ZAPwerking en
speelkoffers speelstraten
Klein materiaal en
€900 via voorschot
receptiekosten ZAP
infodagen (3x)
Lokalen Poetsen
€3000 via factuur
Inkomgelden

€8500 via factuur

Voorschot aankopen
€4000 Via voorschot
materiaal ZAP-activiteiten
en de mobiele
speelteams, speelkoffers
én afsluitende activiteit in
juli en augustus
Workshopgevers ZAP
€6000 via factuur
speelpleinwerking
Teambuilding 3x
€2400 via factuur
1x cursus animator
€4000 via factuur
1x cursus startanimator
Voorschot representatie €2800 via voorschot
animatorenactiviteit
vrijwilligersvergoedingen €20000 via formulier
vrijwilligersvergoeding
Jobstudenten Jeugddienst Bedrag geldende voor
de uitbetaling van
jobstudenten op niveau
D via
loonfiche/contract

Artikel 8
Het college neemt akte van besluit van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om dienst Jeugd een voorschot toe te kennen van €8900 voor de ZAP en
de mobiele speelteams en klaar te leggen op onderstaande data. De voorschotten dienen
behandeld te worden volgens de voorschriften van Dienstnota nr 003/2011.
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Artikel 9
Het college geeft opdracht aan financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te
regelen:

DIENST OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Financiën Voorschot ZAP
infodagen
Financiën Voorschot zomer 2019
ZAPpig weekend + W1
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 2
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 3
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 4
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 5
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 6
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 7
Financiën Voorschot zomer 2019
Week 8

13/03/2019

€900

20/06/2019

€2400

04/07/2019

€800

11/07/2019

€800

18/07/2019

€800

25/07/2019

€800

01/08/2019

€800

08/08/2019

€800

15/08/2019

€800

Artikel 10
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Dienst Marketing VakantieZAPper
& Communicatie

Onderling overeen - vakantieZAPper gedrukt en
te komen
verspreiden.
- brieven opsturen
- nieuwsbrief uitsturen
- aanmaak van
aanmeldformulier MailChimp
om in te schrijven op de
vakantiezapper nieuwsbrief
Interne Dienst Opvragen van offerte en
Onderling overeen
Preventie en
maken van planning voor de te komen
Bescherming op poetsploeg in Pitzemburg.
het Werk
Preventie en
In samenspraak met
Onderling overeen Locatie herbekijken in
veiligheid
gemeenschapswachten en
te komen
samenwerking met
uitvoeringsdiensten
MMMFeesten.
nadarhekken plaatsen en
verplaatsen
Personeel
Betaling:
Eerste betaling in Jeugd geeft tijdig de uren
vrijwilligersvergoedingen,
augustus 2019
van de jobstudenten en de
artistieke vergoedingen,
(vrijwilligers juli). vrijwilligersvergoedingen
jobstudenten.
Tweede betaling in door.
Online plaatsen vacatures
september 2019 De vrijwilligersvergoedingen
ZAP, onderhoud speelpleinen (vrijwilligers
worden gedigitaliseerd om
en jobstudenten poule
augustus)
leesbaarheid te
jeugddienst
vergemakkelijken.
Opvolgen aanstelling van 8
jobstudenten voor de
zomervakantie.
Financiën
Klaarleggen van de
Zie opgegeven
voorschotten + betaling
data
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Dienst Sport

UiT-balie

Dienst
verzekeringen

facturen
Samenwerking
inschrijvingsdag
vakantieZAPper
Samenwerking
inschrijvingsdag
vakantieZAPper
Betaling verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid
en brand

11 maart 2019

Is reeds overeengekomen

11 maart 2019

Is reeds overeengekomen

Onderling overeen Door te geven door de
te komen
dienst Jeugd.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring organisatie Buitenspeeldag
2019.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte van de deelname aan de Buitenspeeldag en keurt de praktische
organisatie van de Buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 goed tussen 14u en 17u.
Artikel 2
Het college neemt akte van het besluit van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een bedrag van 750 euro toe te kennen, voor de kleine uitgaven in het
kader van de Buitenspeeldag.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

Voorzien van enkele
verdeelkasten,
elektrische kabels,
verdeeldozen en enkele
tafels op de locaties
van Mechelen
Kinderstad

Financiën
Marcom

DATUM
UITVOERING
In overleg

OPMERKINGEN
Exacte hoeveelheden
en timing worden nog
doorgegeven.

Opruim en opkuis van
de gebruikte parken
voorzien enkele dagen
voor de Buitenspeeldag
Voorzien van voorschot 26 februari 2019
van 750 euro
Verzorgen van de
communicatie van dit
evenement

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Wielerwedstrijd Vzw Willy’s
Palace Wielerclub 7 juli 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Willy’s Palace Wielerclub voor de organisatie van een wielerwedstrijd voor Elite ZC & U23
in Leest op zondag 7 juli 2019 van 15u 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
22/6/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten. Daarbij dient speciale aandacht te
gaan naar de verschillende landbouwers, waarvan de gebouwen en landerijen gelegen zijn
tussen de Tiendeschuurstraat en de Kapelseweg. Zij maken, ook in het weekend, gebruik
van allerlei trage landbouwvoertuigen.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
7/7/2019

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
GRATIS

300m nadars
Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes ter hoogte van
de sporthal
Verkeerssignalisatie

Openbaar Domein
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7/7/2019
van 12u
tot 18u

Parkeervrij maken van
Dorpstraat richting,
Wagenmakerstraat,
Elleboogstraat,
Tiendenschuurstraat,
Kapelseweg,
Hombekerkouter, Kouter,
Dorpstraat

7/7/2019
van 14u
tot 18u

Instellen eenrichtingsverkeer
van Dorpstraat richting,
Wagenmakerstraat,
Elleboogstraat,
Tiendenschuurstraat,
Kapelseweg,
Hombekerkouter, Kouter,
Dorpstraat

7/7/2018

Verwijderen van de groene
plastieken paaltjes in de
Dorpsstraat, tussen de
sporthal en de
Wagenmakersstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Er mogen geen bouten
of dergelijke boven de
rijbaan blijven uitsteken
nadat de plastieken
paaltjes werden
verwijderd
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Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van een
wielerwedstrijd die doorgaat op 7 juli 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Parkeerverbod wordt tijdens de duur van de wedstrijd, alsook tijdens de op- en
afbouw, op 7 juli 2019, van 12u00 tot 18u00, ingesteld in de volgende straten:
Kouter, tussen Hombekerkouter en Dorpstraat;
Dorpsstraat, tussen Kouter en Wagenmakersstraat;
Wagenmakersstraat, tussen Dorpstraat en Elleboogstraat;
Elleboogstraat, tussen Wagenmakersstraat en Tiendeschuurstraat;
Tiendeschuurstraat, tussen Elleboogstraat en Kapelseweg;
Kapelseweg, tussen Tiendeschuurstraat en Hombekerkouter;
Hombekerkouter, tussen Kapelseweg en Kouter.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 2: Tijdens de duur van de wedstrijd, en met ingang van één uur voor de start van de
wedstrijd, wordt in volgende straten, op 7 juli 2019, tussen 14u00 en 18u00,
éénrichtingsverkeer ingesteld :
Dorpsstraat met rijrichting Juniorslaan;
Wagenmakersstraat met rijrichting Elleboogstraat;
Elleboogstraat met rijrichting Winkelstraat;
Tiendeschuurstraat met rijrichting Kapelseweg;
Kapelseweg met rijrichting Hombekerkouter;
Hombekerkouter met rijrichting Kouter;
Kouter met rijrichting Dorpsstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door middel van de verbodsborden C1, C31a, C31b en het
aanwijzingsbord F19.
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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Q Run To You 23 maart 2019.
Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Medialaan voor de organisatie van Q Run To You op zaterdag 23 maart 2019 van 18u tot 23u,
gevolgd door een afterparty in de Nekkerhal tot 03u, 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
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evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
8/3/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
Wat betreft de vraag gesteld tijdens het plaatsbezoek d.d. 14/02/2019 tot plaatsing van
lichtelementen in de Spuibeekstraat en op de terreinen van het sportpark De Nekker vanaf
donderdag 21 maart 2019 is het advies gunstig mits:
- deze lichtelementen conform het Ministerieel besluit van 11.10.1976, waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald, worden aangeduid alsook van de nodige verlichting worden voorzien;
- eveneens het advies van de brandweer gunstig is.
In het straatje van de schaatsbaan alsook in de B. Ballonstraat tussen het straatje van de
schaatsbaan en Douaneplein wordt één rijstrook voorbehouden voor de lopers en één
rijstrook voorbehouden voor de bezoekers aan de schaatsbaan zodoende dat tijdens deze
loopwedstrijd het sportpark De Nekker, cinema, schaatsbaan en firma’s op het Douaneplein
steeds bereikbaar blijven.
De shuttledienst kan zoals gebruikelijk tot 19.00 uur blijven rijden.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.

Artikel 2
Het college keurt het parcours, behalve het gebruik van het skatepark, als volgt goed:
 Nekkerhal
 Nekkerspoel-Borcht
 straatje van de schaatsbaan – één rijstrook voorbehouden voor de lopers en één
rijstrook voorbehouden voor de bezoekers aan de schaatsbaan
 B. Ballonstraat tussen straatje van de schaatsbaan en Douaneplein waarvan één
rijstrook voorbehouden voor de lopers en één rijstrook voorbehouden voor de
weggebruikers
 Douaneplein (verkeersvrij paadje achter De Loods)
 Fietspad tussen skatepark en Dijlepad
 Dijlepad richting “groot sas”
 Nekkerspoel-Borcht
 Spuibeekstraat
 Sportpark De Nekker
 Spuibeekstraat
 Nekkerspoel-Borcht
 Nekkerhal
Mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Aan Den Hangar graag het grindpad volgen, anders wordt het nieuwe gras kapot gelopen.
 Seingevers op de zone en/of werken met nadars, zodat bezoekers het loopparcours niet
hinderen.
 Akkoord met randanimatie door partners ter plaatse: Medialaan gaf aan dat dit welkom is
en er een vergoeding voor kan voorzien worden:
 Circolito bekijkt of ze steltenlopers kunnen inschakelen
 Skatehouse wil skatetricks voorzien op het pleintje voor skatehouse op voorwaarde dat
het parcours langs het fietspad loopt aan De Loods/Skatehouse ipv over betonnen
pleintje.
Artikel 3
Het college gaat niet akkoord met het feit dat Q run To You door het Skatepark loopt en vraagt
de organisator om een alternatief.
Artikel 4
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min
langsheen het parcours op 23/3/2019 van 18u tot 23u 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
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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 staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min in de
Nekkerhal op 23/3/2019 van 21u tot 03u 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 6
Het college gaat akkoord om logistieke ondersteuning te bieden aan Q Run to You. Het
feestmateriaal kan gratis ter beschikking gesteld worden.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

23/3/2019

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 12
banken, 400 nadars, koelcel
Cityfreezer, koelcel Humbaur,
200 stoelen, 50 kleine tafels,
120 grote tafels, 30
herashekken en 40 blokken

Vanaf
21/3/2019

Ter beschikking stellen van
elektriciteit, werfkasten en
kabels

23/3/2019
van 17u
tot 23u

Parkeervrij maken van 15
parkeerplaatsen Douaneplein

Verkeerssignalisatie

opmerking
Huurprijs: GRATIS

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 8
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het
evenement “Q-Run” in Mechelen op 23 maart 2019 vast als volgt.
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het evenement “Q-Run” in Mechelen op 23 maart 2019 zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt op 23 maart 2019 tussen 17.00 en 23.00 ingesteld in de volgende
straten:
op de vierde parkeerhaven tegen de Dijle en tegenover het Douanegebouw op het
Douaneplein (10 parkeerplaatsen)
op het Douaneplein tegen de voorgevel van “De Loods”
5 parkeerplaatsen aan de voorzijde van “De Loods”
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Dit wordt ter kennis gebracht 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
reglementering aanduiden.
Artikel 2.2:
In volgende straten worden op 23 maart 2019 tussen 17.15 uur en einde activiteit één
rijstrook voorbehouden voor de deelnemers aan de Q-run en één rijstrook voor de
weggebruikers en geldt een inhaalverbod:
- straatje van de schaatsbaan;
- B. Ballonstraat tussen straatje van de schaatsbaan en Douaneplein.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C35, D1d, D1c, A7b, A7c.
Artikel 2.3:
Volgende straten worden op 23 maart 2019 tussen 17.15 uur en einde activiteit voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden:
- Nekkerspoel-Borcht;
- Spuibeekstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.4:
Volgende straat wordt op 23 maart 2019 tussen 19.00 uur en einde activiteit voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden:
- B. Ballonstraat tussen N 15 – spoorwegtunnel – en parking aan de spoorweg.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.5:
Het is verboden rechts af te slaan op N 15 met het kruispunt B. Ballonstraat aan de
spoorwegtunnel op 23 maart 2019 tussen 19.00 uur en einde activiteit:
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C31b.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
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

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2019 - Aanduiding voorzitter
collegehoofdbureau en kantonhoofdbureau.
Besluit
Artikel 1
Het college neemt akte dat de heer Buelens (vrederechter van het kanton Mechelen) mevrouw
Volckaerts (plaatsvervangend vrederechter) heeft aangewezen als voorzitter van het
kantonhoofdbureau voor Vlaamse en Federale verkiezingen.
Artikel 2
Het college neemt akte dat de heer Byl voorzitter is van het collegehoofdbureau voor de
Europese verkiezingen.

Bevolking. Burgerzaken. Uitbreiding dienstverlening in dorpshuis
Leest, Walem en Muizen.
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Besluit
Artikel 1
Het college neemt kennis van en gaat akkoord met het voorstel om de dienstverlening in de
dorpshuizen Leest, Walem en Muizen uit te breiden vanaf 1 mei 2019.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan Marcom om de communicatie te verzorgen voor deze
uitbreiding van dienstverlening in samenspraak met de afdeling burgerzaken en de
dorpsconsulenten.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2019 - Samenwerking vrijwilligers.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om extra medewerkers te voorzien voor het openen en sluiten van de
kieslocaties en om de kiesverrichtingen op de locaties te coördineren op zondag 26 mei 2019.

P&P - Mobiliteit. Slimme lockers. Stand van zaken en principiele
goedkeuring voorbereidende werken.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de plaatsing van de CUBEE-lockers op de locatie
Zandpoortvest.
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met de plaatsing van de CUBEE-lockers op de locatie
Veemarkt en daarmee de verplaatsing van enkele fietsenstallingen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om de werken voor de locaties gekozen
in artikel 1 en 2 uit te voeren na aflevering van de omgevingsvergunning.
Artikel 4
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen
Alexander Vandersmissen en Greet Geypen.

P&P - Mobiliteit. Shopping shuttle. Beslissen verlengen huidige
dienstverlening.
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Besluit
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de bestaande opdracht voor de uitbating van de Shopping shuttle
door Taxi Hendriks met 1 maand te verlengen tot en met 30 april 2019.

Winkelmanagement. Bezoek gemeente Halle op 27 maart 2019:
kindvriendelijkheid - dienstverlening - economie.
Besluit
Artikel 1
Het college keurt het programma voor het ontvangst van de gemeente Halle op 27 maart 2019
goed en vaardigt schepen Abdrahman Labsir af voor het welkomstwoord om 10.30 uur.
Artikel 2
Het college besluit het bezoek van de gemeente Halle te beëindigen met het aanbieden van
een broodjeslunch.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
dienstverlening en
protocol

datum
27/03/2019

opdracht

opmerking

Voorzien koffie
keldermanszaal + bedienen
Afsluitend drankje voorzien +
broodjes.
Reserveren Keldermanszaal

Optie op Keldermanszaal
voor deze datum is ok.

Winkelmanagement. Zomerregeling Huis van de Mechelaar.
Besluit
Artikel 1
Het college besluit om de loketten in het Huis van de Mechelaar tijdens de maanden juli en
augustus 2019 te openen van 9u tot 12u30.
Artikel 2
Het college besluit om de loketten in Het Huis van de Mechelaar op zaterdag 3, 10, 17, 24 en
31 augustus 2019 te sluiten.
Artikel 3
Het college besluit om de dienstverlening in de dorpshuizen te sluiten van 5/8 tem 23/8/2019.
Artikel 4
Het college besluit om
 de avondopening van 20 juni 2019 (personeelsdag) te laten doorgaan op 18 juni 2019
 de avondopening van 11 juli 2019 te laten doorgaan op dinsdag 9 juli 2019
 de avondopening van 15 augustus 2019 te laten doorgaan op dinsdag 13 augustus 2019
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Artikel 5
Het college geeft de opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om, in samenspraak
met de betrokken diensten, de zomerregeling via verschillende communicatiekanalen bekend
te maken.

Overheidsopdrachten. Organiseren van een pendeldienst van
randparking naar winkelcentrum voor bezoekers aan de stad
Mechelen. Goedkeuring gunningswijze "vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking" en
voorwaarden van bestek 2019-OO-459.
Besluit
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de “vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking” aan de voorwaarden en
bepalingen van het bestek 2019-OO-459 (met looptijd van 1 mei 2019 tot 30 april 2020)
inzake de opdracht “Organiseren van een pendeldienst van randparking naar winkelcentrum
voor bezoekers aan de stad Mechelen”.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2019-OO-459.
 1: Prijs: 50 punten
 2: Inzet van milieuvriendelijke voertuigen: 25 punten
 3: Kwaliteit en uitstraling van de geboden dienstverlening: 25 punten
Artikel 4
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen
Alexander Vandersmissen en Greet Geypen.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring organisatie CHILL-week
tijdens de krokusvakantie 2019 voor OKAN-jongeren.
Besluit
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de CHILL week tijdens de krokusvakantie 2019 goed.
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