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Betreft: Uitnodiging infomarkt aanleg ondergrondse elektriciteitskabels

Beste buurtbewoner

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is begin januari 2020 gestart met de aanleg van 
ondergrondse elektriciteitskabels in de gemeenten Willebroek en Kapelle-op-den-Bos. De werken 
zijn nodig om het bestaande elektriciteitsnet in uw omgeving aan te passen aan toekomstige behoeften.

Infomarkt op 28 januari 
De geplande werken bevinden zich binnenkort in de omgeving van uw woning. Elia organiseert op 
28 januari een infomarkt om u zo goed mogelijk te informeren over de werken. Tijdens deze infomarkt 
krijgt u meer informatie over het doel en de timing van de werken, de omleidingen voor het verkeer 
en de mogelijke hinder. De projectverantwoordelijken zijn permanent aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.  

U kan de infomarkt doorlopend bezoeken op dinsdag 28 januari 2020 tussen 18 uur en 20 uur op 
volgend adres: 
 
Parochiaal Centrum Tisselt
Beekstraat 31 
2830 Tisselt 

Op de achterzijde van deze brief vindt u een kaart met de projectzone en het traject dat de 
ondergrondse elektriciteitskabels volgen.

Meer informatie over het project? 
Voor meer informatie over het project Schelle-Malderen-Mechelen of bij vragen over de bereikbaarheid 
van uw onderneming of woning kan u contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of 
onze gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt 
u steeds de laatste stand van zaken van het project. 

Met vriendelijke groeten

Steven Rawoe 
Program Manager

13 januari 2020

Iris Dhollander 
Community Relations Officer 
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