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Geachte mevrouw, geachte heer

Vanaf 10 augustus 2015 starten we met voorbereidende werken in het Duinrozenpad.

Wat staat er te gebeuren?

Vanaf 1 september  2015 wordt er een regenwaterafvoerleiding aangelegd onder het Duinrozenpad, vanaf de 
Noordzeelaan (midden rijweg) tot aan het Bommelzwin. Nadien wordt het wandel/fietspad heraangelegd. De 
werken zullen ongeveer 100 werkdagen in beslag nemen (tot februari 2016). 
Ter voorbereiding van deze werken, voeren we vanaf 10 augustus 2015 aanpassingswerken uit aan de 
nutsleidingen (elektriciteit en openbare verlichting) langs het wandelpad en deels in de nieuwe verkaveling van 
Matexi.  
Synductis coördineert de werken voor Eandis en FARYS.

Welke hinder kunt u verwachten?

• Tijdens de voorbereidende nutswerken vanaf 10 augustus, mag u beperkte hinder verwachten langs het 
Duinrozenpad. Het pad blijft meestal toegankelijk. 

• Als er tijdens de werken een korte stroomonderbreking nodig is, brengen we u hiervan vooraf per brief op de 
hoogte, zodat u de nodige schikkingen kunt treffen.

• Tijdens de volledige duur van de rioleringswerken (september 2015 - februari 2016) wordt het Duinrozenpad 
onderbroken voor voetgangers en fietsers.

• Het werftransport verloopt maximaal via de Noordzeelaan en wordt tot een minimum beperkt in de Gerard 
Walschaplaan, Prudens Verduynlaan en Valerius De Saedeleerlaan.

Praktische vragen?  

Tijdens de kantooruren kunt u terecht bij onze projectleider Jan Bruyneel op het telefoonnummer  
050/36 83 19 of via e-mail jan.bruyneel@synductis.be. 
Hij helpt u graag verder.

We danken u voor uw begrip en medewerking.

www.synductis.be
078 05 35 00

Werken gecoördineerd door
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  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  

‘De Haan-Wenduine, Duinrozenpad’, projectnummer ’101223’ en 
uw adres.

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

Minder hinder bij werken, dat is het doel van Synductis

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven: Eandis, 
FARYS, IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht), I.W.V.B. 
(Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant) en Proximus.
Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen, zorgt 
Synductis voor minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.
www.synductis.be

Werken gecoördineerd door


