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Geachte mevrouw, geachte heer,

Binnenkort starten werken in uw straat en omgeving.

Wat staat er te gebeuren?

Vanaf 9 mei 2016 werken we aan de nutsleidingen voor aardgas, elektriciteit, water en telecom. De werken 
vinden plaats op het Marktplein en in de aanliggende straten. De aanpassingswerken aan de nutsleidingen zijn 
nodig als voorbereiding op de riolerings- en wegeniswerken die later dit jaar starten.

Graag bezorgen wij u hieronder kort de verdere planning van de werken. Deze planning is wel onder voorbehoud 
van het weer en onvoorziene omstandigheden. Bij wijzigingen zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Vanaf maandag 9 mei, om 7 uur start de aannemer in de Edgard Tinelstraat ter hoogte van Proxy Delhaize. In 
de eerste week lopen de werken van daar tot aan de kruising met de Kloosterstraat aan de zijde van de even 
nummers.

Tijdens de tweede werkweek (vanaf 17 mei) wordt er gewerkt op het Marktplein tussen de Kloosterstraat en 
Polbroek aan de zijde van de oneven huisnummers.

In de week van 23 mei verplaatsen we de werken naar Polbroek en tot aan de Paardenmarkt.

In de week van 30 mei werken we vanaf Paardenmarkt 10A tot aan Marktplein 58 om vervolgens in de week van 6 
juni verder te werken tot aan Eiland.

We streven ernaar om het herstel van de wegenis direct te laten volgen op de sleufwerken. Reken niettemin op 
een week hinder voor uw woning bij de aanleg van de leidingen (graven van de sleuf, plaatsing van de diverse 
leidingen en kabels en de herstelling van de wegenis in zijn oorspronkelijke staat).

Na de aanleg worden alle bestaande aansluitingen van gas, water en telecom overgekoppeld van de oude naar 
de nieuwe leiding. Mogen wij u vragen om de bijgevoegde schets zorgvuldig in te vullen en op een goed zichtbare 
plaats op te hangen. 

We wensen er u ook aan te herinneren dat wanneer u een gas-, water- of telecomaansluiting wenst, u deze tijdig 
dient aan te vragen aan de betreffende maatschappij. Zo kunnen we vermijden dat na de werken het nieuwe 
voetpad nogmaals moet worden opengebroken en hersteld.

Synductis coördineert de werken voor Eandis, Farys en Proximus.

Aannemer Wagro voert de werken uit.

Werken gecoördineerd door



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 Sint-Lievens-Houtem. Als we 
kruispunten afsluiten, voorzien we de nodige omleidingen. Voor fietsers voorzien we een alternatieve route of 
een afgebakende zone op de rijbaan.

•  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.

•  We garanderen de toegang tot uw woning door middel van loopbrugjes of rijwegplaten.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

www.synductis.be
078 05 35 00



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
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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  

‘Werken Sint-Lievens-Houtem - Marktplein’, projectnummer ’101472’ 
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.
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