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Betreft
Aankondiging werkzaamheden aan het energienet

Geachte heer, mevrouw,

opdrwpl locplaats
Binnenkort werken we aan het energienet in uw buurt. In deze brief leest u hier meer over.
Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?
Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is het
uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten.
Liander vervangt of vernieuwt het elektriciteitsnet in de buurt van uw woning of pand. Er worden vanaf het
Schakelhuis van Liander aan de Terborgseweg 2 routes gelegd.
Route 1:
 Terborgseweg;
 Aaldershuuslaan;
 De Kamp;
 Spoorstraat;
 Kerkpad;
 Aaltenseweg;
 Kerkhofplein;
Deze route is intensief besproken met de gemeente en Liander. Mede omdat door de gemeente, op een gedeelte
van de route, het straatwerk onlangs is vernieuwd. Maar soms kunnen de werkzaamheden niet gezamenlijk
plaatsvinden omdat Liander en de gemeente niet dezelfde agenda hebben. Wel is besloten dat dezelfde
stratenmaker, die voor de gemeente het straatwerk heeft gemaakt, al het straatwerk zal herstellen.
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Route 2:
 Terborgseweg;
 Beggelderdijk;
 Wendelenkamp;
 De Bijvank;
 Nieuwstraat;
 De Tol;
 Nieuwstraat;
 Beggelderveldweg;
 Nieuwstraat;
 Meniststraat.

Daarnaast plaatsen wij bij u in de buurt nieuwe bovengrondse traforuimte. Deze ruimte wordt geplaatst achter
Spoorstraat 24 aan de rand van de parkeerplaats. De huidige traforuimte zal worden gesloopt. Ook wordt op
diverse plaatsen, Richterslaan 2, Nieuwstraat 8 en Nieuwstraat 52, de traforuimte worden voorzien van een
nieuwe middenspanningsinstallatie (10.000V). Om deze installaties te vervangen zal er ook tijdelijk een
noodstroomaggregaat geplaatst worden dichtbij de traforuimte. Dit noodstroomaggregaat zal enkele dagen tot
een week blijven staan, afhankelijk van de werkzaamheden, om u van stroom te blijven voorzien.
De exacte planning hiervan zal t.z.t. nog worden gecommuniceerd in de buurt waar deze werkzaamheden
plaatsvinden.
Zo kunt u ook in de toekomst veilig stroom blijven gebruiken.
Voor het totaal overzicht, zie bijgaande kaart.

Wanneer zijn we bij u in de buurt?
De graaf- en kabelwerkzaamheden zijn gepland van februari 2020 tot medio juli 2020.
Enkele dagen voor de definitieve start van de werkzaamheden in uw straat, ontvangt u van ons bericht.
Wie voert de werkzaamheden uit?
Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer A. Hak.
U herkent de firma A. Hak aan het volgende logo:
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Tijdens de werkzaamheden heeft u korte tijd geen stroom
Als we nieuwe kabels leggen kan het voorkomen dat we tijdelijk de spanning van de kabels halen.
Hierdoor heeft u korte tijd geen stroom. U krijgt hierover van tevoren bericht.
We houden uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar
We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels en leidingen liggen. Dit is vaak in de
trottoirs, fietspad en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir, fietspad
en/of weg niet beschikbaar is. Om de hinder bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand te beperken, leggen
we planken over de opgebroken trottoirs en/of fietspad.

Plaatsen van materiaal
Voorafgaand en gedurende werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Hierbij proberen wij
eventuele hinder tot een minimum te beperken.
Wat merkt u verder van de werkzaamheden?
We voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent onder andere dat
wij het werkgebied afzetten en waarschuwingsborden plaatsen. Waar mogelijk leggen we planken over
opbrekingen in de straat waardoor u toch kunt passeren.
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met Technisch Klant
Contact van Liander, op 088-5426323 (ook bereikbaar buiten kantooruren).

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Richard de Vries
manager Aanleg
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