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Geachte mevrouw, geachte heer,

Binnenkort starten werken in uw straat en omgeving.

Wat staat er te gebeuren?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de gemeente Roosdaal voeren de komende jaren 
ingrijpende werken uit op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. Alle info over dat project leest u op  
http://wegenenverkeer.be/roosdaal.
Voor die werken aanvangen, past Synductis de nutsleidingen aan. 
Op dinsdag 10 mei starten we vanaf huisnummer 1 t.h.v. de Poelkveldstraat (grens Ninove) aan de noordkant 
(onpare kant) in de richting van Brussel met de aanleg van nieuwe leidingen voor gas, elektriciteit, water en 
telecom.
De werken gebeuren in verschillende fasen (zie plannetje). Bij fase 1 werken we ook in de Poelkveldstraat aan de 
zuidkant tot aan huisnummer 10. De fasen sluiten op elkaar aan. Het einde van fase 3 voorzien we - behoudens 
onvoorziene omstandigheden - vóór het bouwverlof in juli
Tussen juni en eind december wordt uw pand aangesloten op de nieuwe leidingen. Daarvoor maken we tijdig een 
afspraak met u.
Synductis coördineert de werken voor Eandis en Proximus. 
Aannemer SUELGA NV voert de werken uit.

Werken gecoördineerd door



Welke hinder kunt u verwachten?

Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van de 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 AWV, de politie en de gemeente Roosdaal. Elke fase krijgt de 
nodige signalisatie.
- In fase 1 en 2 wordt er 1 rijvak ingenomen. Het verkeer verloopt op 1 rijstrook (noordkant, onpare kant) en 

twee rijstroken op de zuidkant.
- In fase 3 (zuidkant) wordt er 1,5 rijvak ingenomen. Er komen versmalde rijstroken. Het doorgaand verkeer 

verloopt op 1 rijstrook.
- Zijstraten zullen tijdelijk niet toegankelijk zijn. We doen er alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. 

Een omleiding wordt voorzien.

• We brengen u vooraf op de hoogte van elke geplande onderbreking op het net. Zo kunt u de nodige 
schikkingen treffen.

• Standaard voorzien we dat uw oprit en doodlopende zijstraten de dag zelf van onze werken terug toegankelijk 
zijn.

• Waar nodig, plaatsen we loopbrugjes naar de ingang van uw woning.

• Aarzel niet om de ploegbaas van onze aannemer SUELGA NV aan te spreken indien u dringende vragen hebt 
tijdens onze nutswerken.

• 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 wij aan de bewoners langs het traject van de werken om het 
bijgevoegde blad in te vullen en zichtbaar aan het raam te hangen.

We danken u voor uw begrip en medewerking.

www.synductis.be
078 05 35 00

Uitnodiging vanwege het gemeentebestuur Roosdaal

Geachte mevrouw, geachte heer

 We wensen u zo goed mogelijk te informeren over de ingrijpende riolerings- en wegenwerken aan de 
Ninoofsesteenweg en de mogelijke impact ervan op uw privé-eigendom. We nodigen u daarom graag uit op een 
informatieavond op dinsdag 10 mei 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Brusselstraat 15  
(gelieve de ingang achteraan te gebruiken).

Met de meeste hoogachting

 de gemeentesecretaris de burgemeester

 Hendrik VAN HOUTEM Christine HEMERIJCKX
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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 ‘Roosdaal’, 

projectnummer 101457 en uw adres.
 Vrijblijvend kunt u ook uw telefoonnummer vermelden en of het 

een handelszaak betreft.
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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 

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.

Woont u op de Ninoofsesteenweg? Vul dan dit blad in en plaats het duidelijk zichtbaar achter het raam. 
Voor appartementsgebouwen volstaat het één exemplaar aan de inkomdeur te hangen.

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.


