informatie
brief
Aanleggen van
middenspanningskabels
Geachte bewoners,

De zonneparken Venekoten en Weperpolder worden aangesloten
op het elektriciteitsnet van Liander. Hiervoor worden middenspanningskabels aangelegd. In opdracht van Liander leggen wij deze
middenspanningskabels aan samen met Abel Pasman BV.

Werkzaamheden

Wij gaan drie routes van middenspanningskabels aanleggen.
Deze worden aangelegd in ‘open ontgraving’ en met ‘gestuurde
boringen’. Bij een ‘open ontgraving’ graven kranen een brede
sleuf. De kabels worden gelegd. Vervolgens wordt de sleuf weer
gedicht. Bij een ‘gestuurde boringen’ wordt niet gegraven, maar
wordt in de grond een doorgang gemaakt waar de kabel doorheen wordt getrokken. Route 2 is inmiddels afgerond en in week
40 starten we met route 1 van Oosterwolde naar Appelscha. In
week 45 ronden we op dit tracé de werkzaamheden af. Op de
achterzijde van deze brief ziet u de route van Oosterwolde naar
Appelscha.

Start en duur

Postadres
Postbus 190
9200 AD Drachten

U blijft elektriciteit houden, er komt geen stroomonderbreking. We
kunnen echter niet voorkomen dat op bepaalde plaatsen delen
van parkeerstroken of fiets- en voetgangerspaden worden opengebroken. Deze worden direct hersteld nadat de kabel is gelegd.
Uw woning of bedrijf blijft altijd bereikbaar. Aan de Industrieweg
en Bruggelaan vinden werkzaamheden plaats en gaan delen van
het voetpad open.

Vragen of meer informatie?

route 1: Oosterwolde (Venekoten) naar Appelscha (Bruggelaan 5),
week 40 - 45.
route 2: Oosterwolde (Duistereweg) naar zonnepark Venekoten,
Gereed
route 3: Oosterwolde (rotonde Venekoterweg) naar Weperpolder,
week 44 - 4 2019.
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Wat betekent dit voor u ?
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Wij houden op 18 oktober, 15 november, 13 december,
17 januari van 09:30-10:30 een inloopuur op de bouw in onze
directiekeet. Deze staat op het parkeerterrein van de ijsbaan in
Oosterwolde, de Slatten 32. U bent van harte welkom.

Opdrachtgever

