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Postbus 50, 6920 AB Duiven    

 

Aan de bewoners van dit pand 

<Adres klant>  

<Postcode> <Plaats> 

<kixcode> 
 

 

  

Correspondentieadres 

Postbus 50 

6920 AB  Duiven 

 

 

 

 

   

   Contactpersoon  Datum 

Liander Klant Contact 

088 - 542 63 23 

 

 17 juni 2022 

 

  Ons kenmerk 

  0261746 001811274 

Betreft  

 

 

Aankondiging werkzaamheden aan het energienet   

 

 

 

 

 opdrwpl locplaats 

 

Beste bewoner, 

 

Door middel van deze brief willen wij u informeren dat wij binnenkort werken aan het energienet in uw buurt. 

 

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet? 

We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van  

onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Om dit mogelijk te blijven maken is  

het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.  

 

Hierbij willen wij u kenbaar maken dat Liander het elektriciteitsnet in de buurt van uw woning of pand  

vervangt of vernieuwt. Zo kunt u ook in de toekomst veilig stroom blijven gebruiken.  

 

Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

De werkzaamheden vinden plaats van het Regelstation RS Slaghout van Liander aan de Oude Tramweg richting 

industrieterrein DocksNLD. Vanaf het regelstation worden diverse routes aangelegd, op bijgaande kaartje is 

aangegeven waar we de nieuwe kabels komen te liggen. 

 

Wanneer zijn we bij u in de buurt? 

De werkzaamheden zijn gepland vanaf maandag 20 juni tot einde het jaar. 

 

Wie voert de werkzaamheden uit? 

Liander voert de werkzaamheden samen met aannemer A. Hak uit. 
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Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon stroom blijven gebruiken. 

 

Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Hierbij proberen wij 

eventuele hinder tot een minimum te beperken. 

 

We houden uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar 

We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels 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 hierdoor niet beschikbaar is. 

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zetten we 

het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden.  

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, de voorbereiding of de planning? Neem dan  

contact op met de klantenservice van Liander op 088 - 542 63 23.  

 

Met vriendelijke groet, 

Liander N.V. 

 

 

 

 

Richard de Vries 

Directeur Grootverbruik, Reconstructies & Netten 
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