Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aan de bewoners van dit pand
’t Veld 1
0000 AA Angeren
3500GE2232

Contactpersoon
Jan Zonneveld

Correspondentieadres
Postbus 50
6920 AB Duiven
PAC 2UA6395

Datum
2 mei 2019
Ons kenmerk
0203108 001466928

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 het elektriciteitsnet en gasnet bij u in de buurt om ruimte te maken voor de voorgenomen
werkzaamheden van het project ViA15 van Rijkswaterstaat. Zo kunt u ook in de toekomst veilig gas en stroom
blijven gebruiken.
Wanneer zijn we bij u in de buurt?
De werkzaamheden zijn gepland van 06-05-2019 tot 14-06-2019.
Wie voert de werkzaamheden uit?
Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer van Gelder. U herkent de firma van Gelder aan het
volgende logo:
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U houdt gas en stroom
Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon gas en stroom blijven gebruiken. Om dit mogelijk te maken moeten we
wel gedurende twee dagen een aggregaat plaatsen bij ons transformatorstation naast ’t Veld 2. Mogelijk zal dit
enige geluidsoverlast kunnen geven.
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 en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir 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 weggedeelten.
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 de werkvoorbereider
van Liander, Jan Zonneveld, op 06 46170249 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur). Kijk voor meer
informatie op www.liander.nl/ViA15.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

Richard de Vries
manager Aanleg
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