
 

  

 

Wij werken in jouw straat 
 
 
Beste bewoner, 
 
Binnenkort voeren we werken uit in je buurt. De werken zijn 
noodzakelijk om jou ook in de toekomst op elk moment van 
kwaliteitsvol drinkwater te kunnen voorzien. We werken zo 
snel mogelijk zodat je zo weinig mogelijk last ondervindt. En 
nadien herstellen we alles in zijn originele staat. 
 

Fase 1 

Startdatum: 23/01/2023 
Vermoedelijke duur: 3 weken ( aanleg leiding ) 
Beschrijving: Gitsestraat richting Robaardstraat en de 
Roobaardstraat werken tussen achterzijde nrs. 451 en 469. 
Roobaardstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Plaatselijk verkeer mogelijk vanop rondpunt Brugsestwg. 

Fase 2 

Startdatum: 13/02/2023 
Vermoedelijke duur: 5 weken ( aanleg leiding ) 
Beschrijving: Gitsestraat richting Honzebrouckstraat 

Fase 3 

Startdatum: 20/03/2023 
Vermoedelijke duur: 2 weken 
Beschrijving: drukproeven op leiding – staalname - 
eindkoppelingen  

Fase 4 

Startdatum: april 2023 
Vermoedelijke duur: 4 weken 
Beschrijving:  opbraak oude leiding 

 

Wat staat er te gebeuren? 

• Projectnummer: 
03_000011405 
 

• We werken hier:  
Honzebrouckstraat thv nr 182 – 
Gitsestraat dwarsen – 
Roobaardstraat achterzijde 
tussen nrs. 451 en 469 
 

• De werken worden uitgevoerd 
door Vereecke NV 
in opdracht van De Watergroep 
 

• We plannen de start van de 
werken op 23/01/2023  
 

• De geschatte duur van de 
werken is:  
14 weken 

 

Bij vragen: 

Hans Vantieghem  
werfverantwoordelijke Vereecke – 
0475 68 96 74 
Griet Maertens                   
Toezichter complexe 
leidingprojecten De Watergroep – 
0476 60 87 94 – bereikbaar tussen 
8u en 16u30 
 
Het telefoonnummer voor 
opmerkingen over de 
werfsignalisatie vind je op de 
borden langs de werf. 

 



 

 
 
Werken in 3 stappen 
 
Netten (her)aanleggen kunnen we helaas niet op 1-2-3. Kwaliteit en veiligheid vragen de nodige tijd. 
Wat we wel in 1-2-3 doen, is de manier waarop we onze werken organiseren: in 3 stappen. 
 

1. We graven een sleuf en leggen er de kabels of buizen in. Woningen en winkels blijven 
bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbrugjes. Langere sleuven maken we soms gedeeltelijk terug 
dicht. 

2. We verbinden de nieuwe waterleidingen met het bestaande netwerk en controleren alles 
grondig. Pas als alles in orde is, kan de sleuf terug dicht. 

3. Als we woningen, winkels en bedrijven aansluiten op de nieuwe waterleidingen, maken we 
daarvoor plaatselijke putten, vaak per woning. 
 

Tussen de aanleg van nieuwe waterleidingen en jouw aansluiting kan een periode van inactiviteit 
zitten. Dit is volkomen normaal. Nieuwe leidingen moeten eerst grondig getest worden (kwaliteitsvolle 
aanleg, drinkbaarheid water …). 

Na de werken maken we alle putten en sleuven dicht. Dat is veiliger. Als alle aansluitingen zijn 
gemaakt, herstellen we het voetpad definitief. De stoepstenen zetten we vast met wit zand. Dat moet 
zeker drie dagen blijven liggen om goed in de voegen door te dringen. 
 
We houden je op de hoogte 
 
Bij wegomleidingen of tijdelijke onderbrekingen van de drinkwatervoorziening verwittigen we je op 
tijd. Zo kan je de nodige voorbereidingen treffen. 
Ook als we je woning aansluiten op het nieuwe drinkwaternet, maken we eerst een afspraak. 
 
 
 
Alvast bedankt voor je begrip en medewerking. 
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