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Geachte heer, mevrouw,  

 

Regelmatig informeert TenneT (netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet) u over de 

ontwikkelingen in bovengenoemd hoogspanningsproject. In dit project brengen we de bovengrondse 

hoogspanningskabels - in de dorpskernen van Geertruidenberg en Raamsdonksveer - onder de grond. In 

deze brief leest u de laatste stand van zaken en kondigen wij alvast een informatieavond aan.   

 

Bestemmingsplan 

Vorig jaar informeerden wij u over de bestemmingsplanprocedure om de nieuwe ondergrondse 

hoogspanningskabel én het verwijderen van de bestaande hoogspanningsmasten in uw gemeente, juridisch 

en planologisch te regelen. Tot eind vorig jaar liep deze bestemmingsplanprocedure. Inmiddels kunnen wij u 

laten weten dat de gemeente Geertruidenberg het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Dit betekent dat 

TenneT binnenkort van start zal gaan met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabel. 

 

Voorstellen aannemer en start werkzaamheden  

De werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding wordt verzorgd door onze 

aannemer: Van Gelder Kabels, Leidingen en Montagewerken. Van Gelder start, zoals het er nu naar uitziet, 

half augustus in het gebied achter de Diepenbrockstraat (aan de rand van de woonwijk), met het aanleggen 

en voorbereiden van het bouwterrein ter hoogte van het grasveld tussen de bestaande woningen en de A27. 

Voorafgaand aan de start ontvangen deze omwonenden een brief met meer informatie over het werk.   

 

Save the date: Informatieavond  

Om u goed te informeren over de aankomende werkzaamheden, de planning en eventuele verkeershinder, 

organiseert TenneT, samen met de gemeente en aannemer Van Gelder, ná de zomervakantie een 

informatieavond in het Gemeentehuis van Raamsdonksveer. Wilt u hier bij zijn? Zet dan alvast de datum van 

donderdag 8 september in uw agenda. Meer informatie over dit evenement, leest u in de digitale 

nieuwsbrief van de gemeente, de lokale krant De Langstraat en de projectwebsite. 

Heeft u nog vragen over het project? Neem dan contact op via 0800 8366388 (gratis) of stuur een mail naar 

servicecenter@tennet.eu Op de projectwebsite www.tennet.eu/geertruidenberg vindt u meer informatie. 

 
Met vriendelijke groet, 

   

Arno Driessen 

TenneT Projectleider 
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