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GEBOUWEN. Goedkeuring overeenkomst ‘verhuring onder gemeen recht van
een gedeelte van het gebouw Persoonshoek 11 te Mechelen’ afgesloten tussen
vereniging van mede-eigenaars residentie Hof van Villers en stad Mechelen
met het oog op de inrichting van een hoogspanningscabine.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•

Collegebeslissing 19 oktober 2020 – agendapunt 16: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De evenementen die doorgaan op de Vismarkt en Haverwerf hebben steevast meer stroom
nodig dan er op een veilige manier aangeleverd kan worden.
Hierdoor was de dienst Gebouwenbeheer steevast genoodzaakt om meerdere generatoren aan
te leveren.
Deze zorgen voor een verstoring van de gezelligheid die uitgaat van de evenementen op de
Vismarkt/Haverwerf. Deze zijn eveneens een bron van luchtpollutie en geluidsoverlast.
Ook nemen zij een groot deel van de beschikbare plaats in. En de jaarlijkse wederkerende kost
maakt dat dit principe van stroomvoorziening voorbijgestreefd is.
In het verleden werden alle andere mogelijke pistes, inclusief hoogspanningscabine
brouwgebouw Lamot, onderzocht. De finale en laatste piste om een hoogspanningscabine op
die locatie in te richten is de hoogspanningscabine in de Drabstraat. Fluvius supprimeert en
saneert deze cabine omdat zij in de parallelstraat een recentere cabine uitbaten. Deze cabine
is gelegen in een gebouw van erkende assistentiewoningen Hof Van Villers.
Hiervoor werd een tripartite overleg opgestart tussen het Hof Van Villers, Fluvius en de Stad
Mechelen. Deze verkennende gesprekken zijn afgerond. Om er voor alle partijen een winwinscenario van te maken, krijgt het Hof Van Villers een gunsttarief laagspanning toegewezen
door Fluvius. De Stad krijgt de mogelijkheid om hier een hoogspanningscabine in te richten en
uit te baten.
Tussen de Stad en het Hof Van Villers werd een voorlopig compromis opgesteld, goed te
keuren door de gemeenteraad. Hierdoor laat het Hof Van Villers de Stad toe om in zijn
gebouwen een hoogspanningscabine op te richten en uit te baten. En dit tegen betaling van de

jaarlijkse kost van een symbolische euro. De Stad voorziet echter de eenmalige kost van de
sanering van de olietransformator van het Hof Van Villers.
De inrichting van de hoogspanningscabine op deze locatie impliceert dat de stad een zeer hoog
vermogen ter beschikking heeft aan de vaste stroomkasten op de Vismarkt. Er zal een nieuwe
bijkomende ondergrondse bekabeling voorzien worden tot aan deze kasten. De kasten zullen
eveneens gerenoveerd worden. Hierdoor kan er op een veilige manier zonder generatoren
stroom voorzien worden op de Vismarkt / Haverwerf.
De investering van deze inrichting zal zich uiteraard op termijn terugverdienen, daar de vaste
huurkost van generatoren, alsook hun verbruik van huisbrandolie, teniet zal gedaan worden.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst ‘verhuring onder gemeen recht van een gedeelte van
het gebouw Persoonshoek 11 te Mechelen’ goed, afgesloten tussen vereniging van medeeigenaars residentie Hof van Villers en stad Mechelen met het oog op de inrichting van een
hoogspanningscabine.
(bijlage)
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