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Beste meneer / mevrouw,   

 
Met enige regelmaat informeert TenneT (netbeheerder van het hoogspanningsnet in Nederland) u over de 

ontwikkelingen van bovengenoemd hoogspanningsproject bij u in de buurt. Begin februari heeft TenneT u 

voor het laatst geïnformeerd. In deze brief lieten wij u weten dat wij half mei 2021 starten met de aanleg van 

de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer. Omdat onze 

aannemer Heijmans binnenkort begint met de werkzaamheden bij u in de buurt, nodigen TenneT en 

Heijmans u van harte uit om een online informatieavond bij te wonen op:  

 

Donderdag 29 april, van 19.30 uur tot 20.30 uur 
 

Online bijeenkomst  

Tijdens deze digitale bijeenkomst op 29 april, informeren wij u onder andere over de volgende onderwerpen: 

de uitvoeringswerkzaamheden, de techniek en het materiaal dat daarbij gebruikt wordt, het bouwverkeer, 

mogelijke hinder en aandacht voor eventuele schade. 

De bijeenkomst is in de vorm van een online 'live' uitzending vanwege de corona richtlijnen van de overheid. 

De informatieavond begint stipt om 19.30 uur en eindigt rond 20.30 uur.   

 

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan met een mail naar projectcommunicatie@tennet.eu  U ontvangt 

dan voor de bijeenkomst een bevestiging van ons én een link naar de bijeenkomst op 29 april om 19.30 uur. 

Heeft u zich niet aangemeld maar wilt u vlak voor de uitzending tóch deelnemen aan de bijeenkomst? Dan 

vindt u op 29 april op onze projectwebsite www.tennet.eu/haps een oranje aanmeldbutton zodat u direct bij 

de live uitzending komt. 

 

Vragen? 

Op www.tennet.eu/haps vindt u meer informatie over het project. Heeft u nog vragen of opmerkingen over 

het project of deze brief, dan zijn wij bereikbaar op 0800 8366388 (gratis) of via servicecenter@tennet.eu 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Marco Wolfs / TenneT Projectleider 
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