
 

 

 
 

Vernieuwing van het electriciteitsnet 
 
 
 
 

Geachte mevrouw, geachte mijnheer, 

 

De onderneming Fabricom Engie kreeg van Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in 
België, de opdracht om aanpassings- en vernieuwingswerken uit te voeren aan het ondergrondse 
hoogspanningsnet. Dit in de Groot-bijgaardenstraat, tussen de Fik Guidonstraat en de soldatenstraat. 1 fase 
dient nog uitgevoerd te worden in 2020, tussen de Mirtenlaan en de Fik Guidonstraat. Er is beslist, in 
samenspraak met de gemeentelijke autoriteiten, om op dit gedeelte te werken vanaf 20 april met inname 
van de rijweg. De nodige maatregelen werden getroffen om tegemoet te komen aan de huidige opgelegde 
beperking mbt het Covid-19 virus. 

Ten gevolge van de Corona-maatregelen zijn de verplaatsingen sterk verminderd. Door de werken tijdens 
deze periode te laten plaatsvinden kunnen we de hinder voor de omwonenden en de algemene mobiliteit 
minimaliseren. De werken, noodzakelijk om de elektriciteitsvoorziening te blijven garanderen, zijn voorzien 
voor een periode van +- 14 dagen, beginnende vanaf 20 april. Ze zullen in 3 fasen worden uitgevoerd waarbij 
steeds een toegang tot de Groot-bijgaardenstraat  zal worden voorzien. Guldenkoornstraat en 
Hoogveldstraat blijven ook toegankelijk. 

Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in de best mogelijke omstandigheden uitgevoerd worden, 
staan wij steeds tot uw beschikking voor alle verdere informatie: omwonenden-bsl@elia.be 

 
Gezien de bijzondere période dewelke wij allen ondergaan , vragen wij U om bijzondere aandacht te 
schenken indien U wagen in de hieronder aangeduide zone geparkeerd staat en deze dan ook te 
verplaatsen  
 
Hebt u vragen of wilt u een probleem signaleren dat zich zou voordoen na de aanvang van de werken, dan 
kunt u contact opnemen met: 

 

 
ELlA – Dhr. Ante Faes - Tel. : 0471/86 34 36 

 
 
 

 

 

 

Engie Fabricom – Dhr. Olivier Petit - Tel: 0474/77 21 74                        
Dhr. Mattys Eyckerman – Tel: 0494/ 53 74 45 

 

 

 

 

Wij doen ons uiterste best om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden, waarbij de hinder tot een 
minimum wordt beperkt. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking door het respecteren van de 
verkeers- en parkeerregels. 
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