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Beste buurtbewoner
Elia, de beheerder van het Belgische elektriciteitsnet, wil u informeren over de toekomstige aanleg van een
ondergrondse hoogspanningskabel tussen Buizingen (Halle) en Oostkerk (Tubeke).
Op dit ogenblik is het project in de vergunningsfase. In deze fase organiseert Elia normaal gezien
infomarkten om u in detail te informeren over het project en de procedure. Omwille van het coronavirus
bevinden we ons momenteel in een uitzonderlijke situatie waardoor een infomarkt, waar mensen
samenkomen, niet mogelijk is. De stad Halle heeft het openbaar onderzoek gestart op 4 mei. Om u toch
gepast te informeren, voegen we bij deze brief een folder met meer informatie over het project. Op onze
website vindt u ook een video waarin we het project toelichten.
Wat houdt het project in?
De bestaande bovengrondse luchtlijn tussen Buizingen (Halle) en Oostkerk (Tubeke) bereikt het einde van
haar levensduur. Dit betekent dat Elia deze luchtlijn moet vervangen om de continuïteit en de veiligheid van
het elektriciteitsnet te garanderen. De bestaande luchtlijn wordt vervangen door een ondergrondse
150kV-kabelverbinding. Het traject van de kabel kan u in de folder en op onze website in detail bekijken.
Wanneer starten de werken?
Elia heeft de omgevingsvergunning reeds aangevraagd. Het openbaar onderzoek, dat deel uitmaakt van
de procedure, is gestart op 4 mei en duurt 30 dagen. Op onze website, de website van de stad Halle en
de gele affiches langs de vergunningsplichtige delen van het traject vindt u de startdatum van het openbaar
onderzoek. U kan ons dossier tijdens het openbaar onderzoek inkijken in het gemeentehuis of via de website van
de stad Halle. De aanleg van de kabel start ten vroegste in het voorjaar van 2021 en zal zeker tot midden 2023
duren. De afbraak van de luchtlijn gaat van start in 2024. Deze data kunnen door omstandigheden wijzigen.
Meer informatie over het project?
Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt u de meest actuele informatie over dit project. Indien u vragen heeft,
kan u steeds terecht bij Elia via het e-mailadres omwonenden@elia.be of het gratis nummer 0800 11 089.
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