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Meer info?

Verbinding Ruien-Chièvres: Uitnodiging voor de presentatie 
van de resultaten van de milieueffectenbeoordeling   

Mevrouw, Mijnheer,  
Geachte buurtbewoners,

Op 22 september 2021 organiseerde hoogspanningsnetbeheerder Elia een voorafgaande informatievergadering 
voor het publiek. Tijdens deze ontmoeting informeerden wij u over het renovatieproject van de 
hoogspanningsverbinding tussen Ruien en Chièvres, meer bepaald met betrekking tot het Waalse gedeelte 
ervan. 

Elia en de gemeente Frasnes-lez-Anvaing hebben alle opmerkingen en voorstellen officieel verzameld om 
vervolgens een Milieueffectenrapport (MER) te laten uitvoeren door het erkend en onafhankelijk studiebureau 
CSD Ingénieurs. Het volledige Milieueffectenrapport zal bij de aanvraag van de milieuvergunning worden 
gevoegd. Het dossier zal in de loop van de maand juli bij de Waalse Overheidsdienst in Bergen worden 
ingediend.  Het volledige dossier kunt u inkijken tijdens het openbaar onderzoek dat in elke gemeente zal 
worden georganiseerd.

 
Elia organiseert samen met het studiebureau CSD Ingénieurs permanenties, zodat u kennis kunt 
nemen van de conclusies van deze studie en vragen kunt stellen. 

De permanenties vinden plaats: 

ݖ  Op maandag 27 juni, van 17.00 u tot 20.00 u: Zaal Magritte,  rue de la Fauvette in Frasnes-lez-
Buissenal (onder de houten ponton, aan dezelfde kant als de kantoren van het gemeentebestuur)

ݖ  Op donderdag 30 juni, van 17.00 u tot 20.00 u : Raadzaal, rue Parfait 14 te 7760 Celles (Celles-en-
Hainaut)

Brussel, dinsdag 14 juni 2022

U kunt zich inschrijven voor het tijdstip en de plaats die u het beste past, zodat u de 
verschillende teams kunt ontmoeten en u niet hoeft te wachten. U kunt hiervoor bellen 
naar het nummer 0800 18 002 of u rechtstreeks aanmelden via het inschrijvingsformulier 
door onderstaande QR-code te scannen.

We vermelden nogmaals dat de luchtlijn (2x150 kV) het einde van haar levensduur heeft bereikt.  Het is dan ook 
nodig dat Elia een project voorstelt dat de betrouwbaarheid van het net zal garanderen. Dat betekent concreet 
dat wij een ondergrondse verbinding gaan aanleggen en de huidige luchtlijn afbreken op het grondgebied 
van de steden en gemeenten Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles-en-Hainaut, Frasnes-lez-Anvaing, Leuze-en-
Hainaut, Ath et Chièvres.

Wij kijken ernaar uit om u te ontmoeten. 
Met vriendelijke groeten, 

Valérie Jadot 
Projectverantwoordelijke - Elia
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