STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie Website
Vergadering van 4 februari 2019

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:
 Duivenstraat
OV vernieuwen
Fluv 19022
 Leestsestwg-Oude Leestsebaan-Bleukenstraat
OV vernieuwen
Fluv 19023
 Hanswijkvaart
Aansluiten OV van tijdelijke parking
Fluv 19024
 Stwg op Blaasveld
Inlussen klantcabine 723
Fluv 19025
 M. Gandhistraat
Vervangen gas-LS-uitbreidingIn synergie met DNW:20259071
Fluv 19026
 Oude Antwerpsebaan
SANEREN CABINE 206: ENKEL BINNENWERK
Fluv 19027
 Ernest Wijnantsstraat
LS-gas-ov-uitbreiding voor verkaveling
Fluv 19041
 Zwartzustersvest – Merodestraat
LS-uitbreiding voor AWV
Fluv 19048
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal,
voor de uitvoering van werken:
 Kalkovenstraat
Puntopening
T 19034
 St Lambertuslaan 26
Puntopening
T 19035
 Mechelseweg 27
Puntopening
T 19036
 Battelsestwg 239
Puntopening
T 19037
 Gentsestwg 141
Puntopening
T 19038
 Wilgenstraat 65
Puntopening
T 19042
 Liersestwg 468
Puntopening
T 19043
 Zepstraat 17
Puntopening
T 19044
 Nieuwstraat 14
Puntopening
T 19045
 Boomgaardstraat 9
Puntopening
T 19046
 Stuivenbergbaan 22
Puntopening
T 19051
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Orange Bourgetlaan 3 1140 Brussel,
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voor de uitvoering van werken:
 Antwerpsestwg
Telecomwerken

O 19028

Artikel 4
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk,
voor de uitvoering van werken:
 Kruisbaan
Aanpassing op de leiding
Pid 19029
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Kard. Mercierplein 2
klantaansluiting
T 19039
 Kon.Albertstraat 90
klantaansluiting
T 19040
 Hooiendonkstraat
Plaatsen kasten boven bestaande kabel
T 19049
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Kapelleblokstraat
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19030
 Zandstraat
Vervangen Kabel
T 19031
 Van Beethovenstraat
Aanleg van Telecomleiding
T 19032
 Zandvoortstraat 23
Aanleg van Telecomleiding
T 19033
 Korenkorfstraat 18
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19047
 Heike
plaatsen van ondergrondse kabel
T 19050

Wonen. Sociaal woonbeleidsconvenant. Kennisname van de
goedkeuring door de Minister van Wonen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de ondertekening van de nieuwe sociaal woonbeleidsconvenant
door de minister.

Politie - verkeer interventie educatie. Mobibus: interactieve
tentoonstelling rond verkeer op verhoogd gedeelte Veemarkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het project ‘Mobibus’ goed en geeft toelating om de Mobibus op
het verhoogd gedeelte van de Veemarkt te parkeren.
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Artikel 2
Het college verleent toelating om de onkosten voor dit project, zijnde 1500 euro, te financieren
met de voorziene middelen van het verkeersveiligheidsfonds 2018.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om de bus van stroom te voorzien.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de Preventiedienst om een Gemeenschapswacht in te zetten
voor toezicht op de Mobibus op het ogenblik dat de klassen aanwezig zijn.
Artikel 5
Het college beslist dat schepen Marina De Bie mee zal communiceren in dit dossier.

Bestuurlijk Beheer. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.
Aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager.
Voordracht kandidaat-bestuurder. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van volgende vertegenwoordigers om alle gewone en buitengewone
vergaderingen van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting bij te wonen tijdens
deze bestuursperiode:
- Als volmachtdrager: de heer Johan Kemps
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Koen Anciaux
 Voordracht als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van de Inter-Vilvoordse
Maatschappij voor Huisvesting:
- Mevrouw Laura Cornette
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat het vast bureau dezelfde volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager zal aanduiden voor de algemene vergaderingen van de
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting.

Bestuurlijk Beheer. De Vrije Woonst cvba. Aanduiding volmachtdrager
algemene vergadering. Voordracht kandidaat-bestuurder. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Bert Delanoeije als volmachtdrager voor de algemene
vergaderingen van De Vrije Woonst cvba tijdens deze bestuursperiode.
 Voordracht van de heer Patrick Princen als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
van De Vrije Woonst cvba.
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Bestuurlijk Beheer. Volkswoningen van Duffel. Aanduiding
volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager. Voordracht
kandidaat-bestuurder. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van volgende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van de
Volkswoningen van Duffel tijdens deze bestuursperiode:
- Als volmachtdrager: mevrouw Laura Cornette
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Nassira Abarkan
 Voordracht van de heer Koen Anciaux als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
van de Volkswoningen van Duffel.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat het vast bureau dezelfde volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager zal aanduiden voor de algemene vergaderingen van de
Volkswoningen van Duffel.

Bestuurlijk Beheer. Nv Eigen Woning. Aanduiding volmachtdrager en
plaatsvervangend volmachtdrager algemene vergadering. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van volgende vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van de
Eigen Woning nv tijdens deze bestuursperiode:
- Volmachtdrager: de heer Christophe Johanns
- Plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Vincent Janssens

Natuur- en Groenontwikkeling. Tuin Aartsbisschoppelijk Paleis.
Principiële goedkeuring en verwijzing naar gemeenteraad van de
samenwerkingsovereenkomst, goedkeuring infobord, huishoudelijk
reglement en plaatsbeschrijving, beslissing opening tuin vanaf 23
maart 2019 en afvaardiging college voor opening.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen stad,
provincie en bisdom inzake het openstellen van de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis
Mechelen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen, de Provincie Antwerpen en het
Aartsbisdom Mechelen-Brussel vzw inzake het openstellen van de tuin van het
Aartsbisschoppelijk Paleis Mechelen.

Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan het infobord met afspraken voor bezoekers en met
aanduiding van de niet toegankelijke zones.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan het huishoudelijk reglement.
Artikel 5
Het college hecht goedkeuring aan de plaatsbeschrijving opgemaakt door de provincie.
Artikel 6
Het college beslist om de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis open te stellen voor bezoekers
op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag vanaf 23 maart 2019 om 14 uur.
Artikel 7
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers en schepenen Patrick Princen, Marina De Bie,
Greet Geypen en Koen Anciaux af voor de opening en gezamenlijk persmoment op 23 maart
2019.

Uitvoeringsdiensten. Dierenbescherming Mechelen vzw - Organisatie
Rode Loper - 10 februari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de e-mail van de Dierenbescherming Mechelen vzw, mevrouw
Anouk Baetens, Slachthuislaan 3 te 2800 Mechelen, in verband met de organisatie van de
Rode Loper / opendeurdag op zondag 10 februari 2019 en de vraag om het materiaal gratis ter
beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

10 februari
2019

opdracht

opmerking

- 25 nadarbarelen

Artikel 3
Het college besluit de huur- en werkingskosten van het feestmateriaal aan te rekenen (volgens
het retributiereglement 25%).

Ondernemershuis. Bizidee. Aanduiding afvaardiging Nacht van de
Inspiratie 25 april 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers af voor het welkomstwoord op de ‘Nacht van
de Inspiratie’ op 25 april 2019 om 17.30 uur op Thomas More – Campus De Ham.
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Mondiaal Beleid. M-Fair 2019. Goedkeuring organisatie M-Fair op 6
oktober 2019 in Lamot, erkening als gemeenschapsvormend
evenement en het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de organisatie van de vijfde editie van M-Fair op
zondag 6 oktober 2019 tijdens de Week van de Fair Trade die loopt van 2 oktober tot 12
oktober 2019.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om M-Fair te organiseren in Lamot op 6 oktober 2019.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het indienen van een dossier bij TDC voor de organisatie van een
festival rond eerlijke kledij op zondag 6 oktober 2019 tijdens De Week van de Fair Trade van 2
oktober tot 12 oktober 2019. Dit op voorwaarde dat er een nieuwe projectoproep komt.
Artikel 4
Het college neemt akte van de toestemming van de burgemeester voor deze manifestatie.
Artikel 5
Het college erkent het evenement als manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het
gemeenschapsleven.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Afdeling marketing en
communicatie

2019

Opmaak en
ondersteuning
communicatieplan.

Transport en
Evenementen

4-7
oktober
2019

Logistieke ondersteuning
M-Fair.

opmerking

Af te spreken met de
consulent Mondiaal Beleid
in functie van de praktische
uitwerking van het event.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring implementatie ORBA
(opvolging realisatie bestuursakkoord).
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de implementatie van de toepassing ORBA (Opvolging Realisatie
BestuursAkkoord).
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de gebruiksovereenkomst opgesteld door de Stad Antwerpen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het vrijblijvend instappen op de aankoopcentrale betreffende de
reeds gegunde en vrijgegeven percelen van de raamovereenkomst van de stad Brugge
omtrent IT,
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zijnde:
 perceel 1 (hardware): gegund aan de firma Realdolmen nv A. Vaucampslaan 42, 1654
Huizingen, BE0429 037 235 voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar);
 perceel 2 (software): gegund aan de firma Realdolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654
Huizingen, BE0429 037 235 voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar);
 perceel 4 (softwareondersteuning): gegund aan de firma Cronos nv, Veldkant 33A, 2550
Kontich, BE0458 085 765 voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar);
 perceel 11 (audiovisuele oplossingen): gegund aan de firma Realdolmen nv, A.
Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, BE0429 037 235 voor 4 jaar (met 2 jaar verlengbaar).
Artikel 4
Het college besluit het aantal licenties van Brightwork te laten dalen tot 20 en uiteindelijk het
gebruik van Brightwork te stoppen na de volledige implementatie van ORBA.

Strategie en Ontwikkeling. Green deal circulair bouwen: beslissing
deelname Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om deel te nemen aan de Green Deal Circulair Bouwen.
Artikel 2
Het college beslist om geen afvaardiging te sturen om de green deal ‘circulair bouwen’ te
ondertekenen op 22 februari 2019 op Batibouw.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten voor de periode waarin de Green Deal Circulair Bouwen
loopt (22 februari 2019-31 december 2021):
Strategie & Ontwikkeling – Slimme Stad
Aanspreekpunt voor Green Deal Circulair
(City lab2800)
Bouwen & coördinatie opvolging alsook
uitwerking proefproject
Dienst gebouwenbeheer, projecten en
Actief deelnemen aan de bijeenkomsten van het
planning, en erfgoed
lerend netwerk ifv opportuniteiten voor
specifieke bouwprojecten, samen met de
coördinator circulair bouwen
Strategie & Ontwikkeling – Duurzame
Opvolging en eventuele ondersteuning van de
ontwikkeling en energie
genomen stappen binnen de organisatie alsook
het proefproject, in functie van de link tussen
de GDCB en duurzame renovaties waarop de
dienst focust, plus bijdrage van de initiatieven
van circulair bouwen aan klimaatneutraliteit
Marketing & Communicatie
Ondersteuning bij het verspreiden van de
communicatie rond ons engagement binnen de
green deal circulair bouwen, via Social Media en
eventuele andere bestaande kanalen.
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Staf Financiën. Budget. Goedkeuring budget over dienstjaar 2019 en
verwijzing naar de gemeenteraad ter vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het budget over dienstjaar 2019 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Veststelling budget over dienstjaar 2019.

Vastgoedbeleid. Vaststelling van de naam Berthe Seroenstraat voor de
nieuw aangelegde wegenis (aftakking van de Oude Antwerpsebaan) in
de verkaveling "Kantvelde" te Mechelen. Verwijzen naar gemeenteraad
voor definitieve beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van de naam Berthe Seroenstraat voor de nieuw aangelegde
wegenis (aftakking van de Oude Antwerpsebaan) in de verkaveling "Kantvelde" te
Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Crashpi 22 februari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Leest voor de organisatie van Crashpi in de Chirolokalen (Kouter 1A) op vrijdag 22
februari 2019 van 21u tot 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient [aantal] erkende bewakingsagenten te voorzien.
 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
 Voorverkoop mag max. capaciteit van de chirolokalen niet overschrijden;
 Voorverkoop zou nu een 100-tal tickets zijn;
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Zoals bij de vorige Crashpi-fuif dienen 2 erkende bewakingsagenten te worden voorzien
waarbij het aantal kan verhoogd worden in functie van de voorverkoop.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
22/2/2019 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 3
Het college kent geen tapvergunning voor sterke drank toe omwille van het zeer jonge publiek
waar de fuif zich toe richt.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Paasklokkenwerpen Hombeek
21 april 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Gezinsbond Hombeek voor de organisatie van Paasklokkenwerpen op het Sint Maartenplein in
Hombeek op zondag 21 april 2019 van 10u tot 15u, 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.
 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).
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Ivo Cammaer op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
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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 volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

21/4/2019

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Verkeerssignalisatie

21/4/2019
van 08u
tot 16u

opmerking
Huurprijs:

15 nadars
5 grote tafels

Parkeer- en verkeersvrij
maken van St. Maartenplein
+ parking in Hombeek

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Motown en More 3 maart
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group bvba voor de organisatie van Motown & More in de feestzaal van Scheppers
op zondag 3 maart 2019 van 18u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
15/2/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen … bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
3/3/2019 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
 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.
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Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten.
Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Breugelfeesten 26 tot 28 april
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Muizen voor de organisatie van Breugelfeesten op het dorpsplein van Muizen van 26 tot
28 april 2019, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren sluitingsuren:
- Vrijdag 26 april 2019 tot 02u
- Zaterdag 27 april 2019 tot 03u.
- Zondag 28 april 2019 tot 23u (en niet 24u zoals werd aangevraagd).
 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.
 De tent mag reeds vanaf 23 april 2019 opgebouwd worden op het dorpsplein.
• De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 4 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
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
Collegebeslissingen website
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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. 90 dB(A), Laeq 15 min op:
• vrijdag 26 april 2019 vanaf 21u tot 02u;
• zaterdag 27 april 2019 van 19u 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 4
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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

22/4/2019

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: 1176,25 euro

80 kleine tafels, 300 stoelen,
25 vario’s, 120 nadars
Verkeerssignalisatie
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van 23
april 2019
08u tot 29
april 2019
22u.

Parkeervrij maken van 12
parkeerplaatsen aan het
grasveld naast de oude
kerktoren

28 april
2019 van
11u tot

Parkeervrij maken van St.
Lambertuslaan vanaf nr. 31
tot aan Magdalenasteenweg

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

12

18u.

en Dorp Muizen

28 april
2019 van
11u tot
18u.

Verkeersvrij maken van St.
Lambertuslaan tot aan
Magdalenasteenweg en Dorp
Muizen

mmMechelen Feest. Statutenwijziging & afvaardiging stad in
bestuursorganen. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de intentie om de naam van de EVA-P mmMechelen Feest vzw te
wijzigen naar Mechelen Feest vzw.
Artikel 2
Het college keurt de statutenwijziging van de EVA-P mmMechelen Feest vzw principieel goed
en verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring statutenwijziging van de EVA-P mmMechelen Feest vzw, onder de nieuwe
benaming Mechelen Feest vzw.
 Aanduiding 12 afgevaardigden voor de algemene vergadering van de vzw Mechelen Feest.
 Voordracht 12 afgevaardigden voor de raad van bestuur van de vzw Mechelen Feest.

Preventie en Veiligheid. Evaluatie maatregelen tegen wildplassen +
beslissing tot voortzetten acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de evaluatie van de acties tegen wildplassen en van de
voorstellen tot mogelijke verderzetting van de maatregelen.
Artikel 2
Het college beslist om de kunstwerken in de Minderbroedersgang levendig te houden door een
doekwissel te organiseren in samenwerking met het Cultuurcentrum of de Mechelse
talentenwerking.
Artikel 3
Het college beslist om het ecologisch toilet in de Minderbroedersgang te behouden en het
onderhoud te organiseren door een 40-beurtenkaart aan te kopen bij de huidige
onderhoudsfirma.
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Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad: ontvangst delegatie
Helmond op vrijdag 15 februari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het programma en ontvangst van de delegatie uit Helmond rond
kindvriendelijkheid op 15 februari 2019 goed.
Artikel 2
Het college keurt het budget voorstel van dienst interne dienstverlening en protocol goed om
de lunch te bekostigen.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen A. Labsir af voor ontvangstwoordje en uitwisseling, tijdens
ontvangst van deze delegatie.

Jeugd. Goedkeuring ondersteuning aan de Dirt Bikers Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vragen van de Dirtbikers en geeft ondersteuning onder de vorm van:
 1. Het ter beschikking stellen van een kraan en kraanman van de uitvoeringsdiensten
tijdens enkele dagen van de krokus- en de paasvakantie.
 2. Het schenken van enkele spades en harken.
 3. Het ter beschikking stellen van Herrashekken tijdens de duur van de werken.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst jeugd om na te gaan hoe het beheer en de veiligheid
van het Dirtbikparcours in de toekomst verbeterd kan worden in overleg met alle betrokken
partners.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Zennetochten 28 juli 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Wandelclub De Slak vzw voor de organisatie van Zennetochten op 28 juli 2019 mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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Het maximum aantal toegelaten personen in de zaal mag niet worden overschreden.
De deelnemers aan deze wandeltocht dienen het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, toepasselijk op de voetgangers, na
te leven.
Gezien het groot aantal deelnemers dient de organisatie te voorzien in alternatieve parking
(bv. parking voetbalveld, parking chiro, e.d.).
Op het dorpsplein mag een fietsenstalling ingericht worden door de organisator.

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 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 (6kg ABC bluspoeder) 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 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langsheen het parcours, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 26/7/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 31/7/2019.
 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

28/7/2019
van 06u
tot 18u

Parkeervrij maken van Kouter
langs beide zijden vanaf Leest
Dorp tot aan de Prinsenlaan

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de "31ste Zennetochten", die doorgaan op 28 juli 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van "31ste Zennetochten", die doorgaan op 28 juli 2019, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 28 juli 2019, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Kouter, tussen Leest-dorp en De Prinsenlaan
-Het parkeren is verboden op 28 juli 2019, tussen 6.00 en 18.00 uur, aan beide zijden van de
rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met
de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd,
die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
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Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Triatlon 14 en 15 september
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
SP&O Mechelen voor de organisatie van vier triatlons op 14 en 15 september 2019, waarvan
een zwem-, loop- en fietsproef een onderdeel uitmaken, 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
1/9/2019 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 onde de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
14/8/2019
- Het PRIMA dossier
- Toelating Agentschap Wegen en Verkeer
Artikel 2
Het college keurt volgende parcours goed:
 Fietsparcours: start wisselzone Zennedijk tussen Eglegemweg en Mechelseweg –jaagpad
Zennedijk tot N16 Gentsesteenweg – fietpad – jaagpad Zennedijk tot Hombeek –
Mechelseweg – N109 Uilmolenweg – keerpunt aan Stuivenbergvaart/ Uilmolenweg –
Mechelseweg – Hombeeksesteenweg.
 Loopparcours: Hombeeksesteenweg – Uilmolenweg – Stuivenbergbaan – Vrijbroekpark –
Hombeeksesteenweg.
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,…).
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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 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen op de gemeentewegen, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 12/9/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 17/9/2019.
 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 5
Op 14 en 15 september 2019, tijdens de drie triatlons (uitgezonderd Jeugdcup), dienen op de
kruispunten seingevers geplaatst te worden die ten minste 18 jaar oud moeten zijn.
De lijst van de namen en geboortedatum van de seingevers moet uiterlijk zeven dagen voor de
start van de wedstrijd overgemaakt worden aan de politie, dienst "openbare orde",
commissaris M. Van der Aerschot, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen.
Op volgende kruispunten dient de organisator seingevers te voorzien:
Fietsproef:
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde wisselzone - 2 seingevers
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde café
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde Eglegemvijver
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde E 19 (zijde Eglegemvijver)
 Mechelseweg - jaagpad Zenne - zijde E 19 (zijde Stuivenberg)
 Mechelseweg - Uilmolenweg - zijde richting Industriepark Zuid
 Mechelseweg - Uilmolenweg - zijde Hombeeksesteenweg
 Mechelseweg - Uilmolenweg - oversteekplaats zijde Uilmolenweg – zijde Mechelen
 Mechelseweg - Uilmolenweg - oversteekplaats zijde Uilmolenweg – zijde Hombeek
 Uilmolenweg - Stuivenbergbaan - zijde Vrijbroekpark
 Uilmolenweg - Stuivenbergbaan - zijde doodlopend gedeelte
 Uilmolenweg - keerpunt
 jaagpad Zenne tussen Hombeek en Leest - zijde Mechelen – ter hoogte van zandwegje naar
doodlopende gedeelte Stuivenbergbaan
 Zennebrug Leest - zijde Leestsesteenweg - 2 seingevers
 Zennebrug Leest - zijde Leest-dorp - 2 seingevers
 op Zennepad – 10m voor Zennebrug Heffen – seingever met gele vlag
 Zennebrug Heffen - 2 seingevers
 aankomst P&G
Loopproef:
 Stuivenbergbaan - ingang Vrijbroekpark
 Potaardestraat – uitgang Vrijbroekpark
 Hombeeksesteenweg - Potaardestraat
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 Alle punten in het Vrijbroekpark waar de lopers in aanraking kunnen komen met
verkeersdeelnemers
Artikel 6
De organisator dient een verzekering af te sluiten tot dekking van zijn verantwoordelijkheid
bij ongeval naar aanleiding van of gedurende de wedstrijd.
Artikel 7
De richtlijnen van de lokale politie dienen stipt te worden nageleefd. Het stadsbestuur
verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar aanleiding van
ongevallen die door de wedstrijd zouden veroorzaakt worden.
Artikel 8
De organisator dient naast de bewoners langs het parcours en de Stuivenbergbaan ook:
 de bedrijven/ handelszaken/bewoners op de Hombeeksesteenweg, tussen Eggestraat en
Mechelseweg;
 de rugbyclub op Hombekerkouter en hockeyclub aan de Egleghemvijver;
 de voetbalclubs in Potaardestraat en Stuivenbergbaan (doodlopend gedeelte)
10 dagen voorafgaandelijk aan het evenement per brief in kennis te stellen van de parkeer- en
verkeersbeperkingen tijdens de triatlons.
Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
Vooraf

opdracht

opmerking

•
Staat van de weg
langsheen het parcours
nagaan en desgevallend de
nodige herstellingen
uitvoeren opdat de activiteit
veilig zou kunnen doorgaan.
•
Aanbrengen koud
asfalt kruising van het
jaagpad met de
Leestsesteenweg te Leest en
kruising van het jaagpad en
de Mechelseweg te Hombeek
-

ter beschikking stellen
van 200 nadars

Wijkonderhoudsteam

14 &
15.09.2019

20 vuilnisbakken ter
beschikking stellen +
tussentijdse lediging

Verkeerssignalisatie

14.09.2019
tussen 9u
en 19u en
15.09.2019
tussen 09
en 18u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van parcours

vooraf

ruim op voorhand
oranjekleurige
signalisatieborden in
Hombeek en Leest plaatsen,
zodoende dat de
weggebruikers ruim op
voorhand in kennis worden
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Huurprijs: 435 euro.

18

gesteld van deze
verkeersbeperkingen

Artikel 10
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Verkeersregeling op de
voornaamste kruispunten

14 en 15
september 2019

opmerking

Artikel 11
Het college beslist de kosten voor de huur en plaatsing van verkeersmateriaal niet aan te
rekenen.

Begraafplaatsen. Opheffing politieverordening op de begraafplaatsen
en de lijkbezorging van 23-05-2017. Goedkeuren nieuwe
politieverordening en verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist principieel om de politieverordening op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging van 23-05-2017 op te heffen.
Artikel 2
Het college hecht principiële goedkeuring aan de nieuwe politieverordening op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2017 houdende de vaststelling van de
‘Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging’.
 Vaststelling aangepaste ‘Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging’.

P&P - Mobiliteit. Maatregelen hinderlijk parkeren Colomalaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om parkeren en stilstaan op de Colomalaan en de bermen te verbieden en
geeft opdracht aan
 de gemeenschapswachten om eerst sensibiliserende flyers te bedelen;
 het team Verkeerssignalisatie om het parkeer- en stilstaanverbod vervolgens eventueel
met E3-signalisatie aan te geven;
 de dienst Mobiliteit om de maatregelen te evalueren.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing &
Communicatie (i.s.m.
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Opdracht
Flyers opmaken met daarbij uitleg en informatie over de mogelijke
sanctie voor foutparkeren en tarieven van de nieuwe
19

Mobiliteit)

Gemeenschapswachten
Mobiliteit

stationsparking.
Het ontwerp van de flyer moet afgewerkt worden tegen 11 februari
2019 en bezorgd worden aan de schepenen Marina De Bie en Greet
Geypen zodat het kan voorgelegd worden in het overleg dat
plaatsvindt met de school in de week van 11 februari 2019.
Bedelen van sensibiliserende flyers.
Contact opnemen met Infrabel en NMBS in verband met mogelijke
maatregelen voor het stuk braakliggend terrein tussen de
Colomalaan en de spoorweg.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om na het
flyeren en de eventuele plaatsing van de signalisatie bijkomend te controleren op
foutparkeerders.

P&P - Mobiliteit. Fietsdeelsysteem. Bijsturing proefproject Mobit.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de aanpassingen die Mobit zal doorvoeren in het
deelfietssysteem:
 De free float zone wordt beperkt tot de binnenstad en stationsomgeving
 Daarbuiten worden een 20-tal parkeerzones afgebakend, verspreid over de wijken en één
in elk dorp.
Mobit zal uitgebreide communicatie doen naar zijn gebruikers.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling marketing en communicatie om deze wijzigingen
ook te communiceren via de digitale stadskanalen.
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