
Geachte mevrouw, geachte heer,

Binnenkort starten werken in uw straat en omgeving. 

Wat staat er te gebeuren?

Ter voorbereiding van de riolerings- en wegeniswerken in Ooike, die van start zullen gaan in de 2e helft van 2016, 
worden de nutsleidingen op diverse plaatsen aangepast. Verdere details over de wegenis- en rioleringswerken 
(fasering, juiste start van de werken …) kunt u binnenkort tijdens een infovergadering krijgen.

Verdere fasering van de nutswerken:

Ooikeplein 
In de week van 25 april 2016 starten we met aanleg nutsleidingen in het Ooikeplein vanaf de Deinzestraat. 
Tijdens de aanleg van het Ooikeplein worden ook de eerste 40 m van de Kalverstraat aangelegd. 
Geschatte uitvoeringstermijn: 4 weken (zonder overkoppelingen of eindverbindingen).

Heuzelstraat 
Vervolgens wordt een drinkwaterleiding aangelegd in de Heuzelstraat. 
Geschatte uitvoeringstermijn: 2 weken (zonder overkoppelingen of eindverbindingen).

Sint-Amandusstraat 
Er worden ook nutsleidingen in de Sint-Amandusstraat aangelegd. 
Geschatte uitvoeringstermijn: 1 week (zonder overkoppelingen of eindverbindingen).

Op het Ooikeplein is beurtelings verkeer mogelijk. Wanneer de Sint-Amandusstraat wordt afgesloten, verloopt de 
omleiding via de Kerkkouterstraat en de Vlaamse Ardennenstraat. Tijdens de afsluiting van de Heuzelstraat kunt u 
de omleiding via de Hulstehoekstraat, het Dombos en de Karmstraat volgen.

De verbindingen en de overkoppelingen van de nutsleidingen gebeuren aansluitend aan elke fase van deze 
aanpassingswerken en zorgen slechts voor zeer plaatselijke en zeer tijdelijke hinder. Hiervoor zijn geen 
omleidingen nodig.

Synductis coördineert de werken voor Eandis, Farys en Proximus.

Aannemer Vindevogel voert deze werken aan de nutsleidingen uit.
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Welke hinder kunt u verwachten?

Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van deze werken. We doen er echter alles aan om die hinder voor u tot 
een minimum te beperken. 

• De verkeerssituatie passen we aan in overleg met de politie en de gemeente Wortegem-Petegem.

• Als we kruispunten moeten afsluiten, voorzien we de nodige omleidingen. De woningen en de handelszaken 
zijn altijd bereikbaar.

• Als er geen toegang tot uw garage mogelijk is, verwittigen we u minstens een dag vooraf.

• Voor elke geplande onderbreking op het net verwittigen we u vooraf. Zo kunt u de nodige schikkingen treffen.

• Voor werken aan de huisaansluiting en/of binneninstallatie maken we tijdig een afspraak met u.

• Ook u kunt helpen om mogelijke hinder tot een minimum te beperken als u ons laat weten waar leidingen en 
kabels uw woning binnenkomen. Daarom vragen we vriendelijk aan de bewoners langs het tracé der werken 
om de achterzijde van dit blad in te vullen en zichtbaar aan het raam te hangen.

We danken u voor uw begrip en medewerking.



Woont u binnen het tracé der geplande werken? Vul dan dit blad in en plaats het duidelijk zichtbaar achter 
het raam. Voor appartementsgebouwen volstaat het één exemplaar aan de inkomdeur te hangen.
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Dit is een voorbeeld van hoe u kunt aanduiden  
waar leidingen en kabels de woning binnenkomen.

Voorgevel van het huis

Voorbeeld

Voorgevel van uw huis

Duid aan waar leidingen en kabels uw woning binnenkomen.
Hoe gaat u tewerk? (Het voorbeeld hieronder helpt u op weg.)
• Duid aan waar de voordeur is en eventueel de garagepoort.
• Duid aan waar alle nutsleidingen en kabels uw woning binnenkomen: elektriciteit, aardgas, water, telefoon, kabel-

televisie, internet en de afvoerbuis naar de riolering (doorgaans kunt u dit nagaan in de kelder, de garage of inkomhal).

Schets van uw woning Voor alle duidelijkheid: ook als u 
dit blad invult, is en blijft enkel de 
aannemer verantwoordelijk voor 
eventuele schade die hij aanricht.

  Blijf op de hoogte van de nutswerken in uw buurt

• Surf naar www.synductis.be.
• Bel naar ons algemeen nummer 078 05 35 00.

Hebt u opmerkingen, suggesties of klachten?
• Mail naar info@synductis.be.

Graag info via e-mail?
 Registreer u dan via info@synductis.be en vermeld  

‘Wortegem-Petegem – Collector Ooike’,  projectnummer ’100061’ en 
uw adres.

 Vrijblijvend kunt u ook uw telefoonnummer vermelden en of het een 
handelszaak betreft.

Slecht te been? 
Is een geschikte 
doorgang naar uw 
woning permanent noodzakelijk? 

	 Kruis dan dit vakje aan en 
hang dit uit op een goed 
zichtbare plaats.

Of laat het ons weten via mail 
naar info@synductis.be.

U kunt ook bellen naar  
078 05 35 00.


