Geachte bewoner(s) en/of ondernemer(s),
Het verbruik van elektriciteit is de laatste jaren toegenomen. Om in de
toekomst veilig en betrouwbaar elektriciteit te kunnen blijven leveren,
moet het elektriciteitsnetwerk worden uitgebreid. In opdracht van Liander
zijn wij onlangs gestart werkzaamheden om dit te realiseren. In deze brief
leest u meer over onze werkzaamheden en wat dit voor u betekent.
Start en duur
Het aanleggen van de kabels is een omvangrijk werk. We starten in de
Hopweg in week 20 en we verwachten in week 24 klaar te zijn. Door het
weer en onvoorziene omstandigheden kan de planning echter wijzigen.
Op de achterzijde ziet u het volledige tracé, waarbij in het blauw de
werkzaamheden in uw buurt staan aangegeven.
Werkzaamheden
Wij leggen de kabels in uw buurt aan in open ontgraving en/of met
wegpersingen. Bij een open ontgraving graven kranen een sleuf. De kabels
worden gelegd waarna de sleuf weer wordt gedicht. Bij een wegpersing
wordt niet gegraven, maar wordt in de grond een doorgang gemaakt waar
de kabel doorheen wordt getrokken. Deze methode passen we toe bij
inritten naar percelen.

Wat betekent dit voor u?
Wij werken in de berm. Voor uw en onze veiligheid zetten wij ons
werkgebied af met schildjes. U blijft elektriciteit houden, er komt geen
stroomonderbreking en uw woning of bedrijfspand blijft bereikbaar.
We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen helaas
niet voorkomen dat u op sommige momenten mogelijk hinder ondervindt.
Onze werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag van 07.00 - 16.00 uur.
Incidenteel wordt buiten deze tijden gewerkt. Wij danken u alvast voor uw
medewerking en vertrouwen op uw begrip.
Onderaannemers
Wij werken met meerdere partijen samen, zoals Abel Pasman Infra. Deze
medewerkers kunt u dus ook tegenkomen.
Meer informatie
Voor technische vragen of vragen over de planning kunt u terecht bij onze
projectmanager Wierd Kuipers Hij is bereikbaar op 06- 10 03 38 82 of op
wierd.kuipers@verkley.nl. Voor overige vragen kunt u terecht bij onze
omgevingsmanager Monique Fransman. U kunt haar bereiken op
06 -10 95 76 07 of op monique.fransman@verkley.nl (ma t/m do 08.0016.30 uur).
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Hieronder vindt u in het rood het tracé van onze werkzaamheden.
In het blauw ziet u de werkzaamheden in uw buurt.

