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TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van
elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en
uitbreidingen van het hoogspanningsnet. In Brabant wordt onder meer de bovengrondse verbinding tussen Tilburg
Noord en Best vervangen door een ondergrondse verbinding op een nieuw tracé. Deze aanpassing is nodig, omdat
deze verbinding binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit heeft om aan de groeiende vraag naar elektriciteit
te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten
nodig.
In deze nieuwsbrief informeren we u over de huidige stand van zaken.

Bestemmingsplannen vastgesteld
De gemeenteraden van Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Eindhoven en Best hebben de bestemmingsplannen voor de aanleg van de ondergrondse
verbinding vastgesteld. In Oirschot en Oisterwijk liggen deze plannen nog ter inzage tot in mei. Na afloop van deze termijn willen we zo snel
mogelijk starten met de aanlegwerkzaamheden, omdat de noodzaak tot een vlotte vervanging groot is.

Projectatlas – speciale kaart met werkzaamheden
Voor de communicatie rondom de aanlegwerkzaamheden is een zogenoemde projectatlas ingericht. Deze kunt u ook vinden via de
projectwebsite www.tennet.eu/tilburg-best. Daar kunt u op straatniveau het kabeltracé bekijken en vragen stellen. Ook kunt u per gebied zien
waar en wanneer we welke werkzaamheden uitvoeren en hoe lang deze duren. Vanaf mei is per tracégedeelte de uitvoeringsplanning zichtbaar.

TenneT BouwApp
Naast de projectatlas, zetten we ook de TenneT BouwApp in. Die kunt u downloaden op uw mobiele telefoon of bekijken op
uw pc. In de app houden we u op de hoogte van de werkzaamheden, planning en delen we foto's, filmpjes, enz. U vindt de
TenneT BouwApp in de appstore of via www.debouwapp.nl

Start werkzaamheden
Omwonenden langs het nieuwe tracé ontvangen een uitgebreide informatiebrief voorafgaand aan werkzaamheden bij hen in de buurt. In die brief
worden zij ook uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. In de komende periode kunt u ons al in het gebied
tegenkomen. Zo wordt op een aantal plekken nog aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ook volgen ecologen het toekomstige
werkgebied op diersoorten. Waar nodig treffen we al maatregelen om te voorkomen dat later door onze werkzaamheden dieren worden
verstoord.

Omgevingsmanager Christel
Aannemer NRG voert de werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding uit.
NRG en TenneT vinden het belangrijk open en transparant met u te communiceren. We willen een goede buur én gast
zijn. Uw eerste aanspreekpunt is omgevingsmanager Christel Aelen-Thissen. Christel heeft de afgelopen 10 jaar aan
diverse infrastructurele projecten gewerkt. Als omgevingsmanager zorgt Christel voor heldere communicatie over de
werkzaamheden en eventuele hinder. U kunt Christel bereiken per mail via contact.tnb@nrg-group.eu of via de
omgevingstelefoon op 06-22 54 12 56.
Ook kunt u via de BouwApp en projectatlas contact opnemen. Voor vragen specifiek aan TenneT kunt u contact opnemen via 0800 836 63 88
(gratis) of servicecenter@tennet.eu onder vermelding van 'Tilburg Noord – Best'.

Meer informatie en meedenken over het project
Meer informatie over dit project vindt u op de website www.tennet.eu/tilburg-best. Hier kunt u onder andere de brochures van het project
downloaden en de projectatlas vinden. Heeft u meer vragen of suggesties? Dan kunt u die via de projectwebsite stellen of contact opnemen met
TenneT via het gratis nummer 0800 836 63 88 of servicecenter@tennet.eu onder vermelding van 'Tilburg Noord – Best'.

