Beste bewoner ,

Daar de aanpassingen van de nutsleidingen iets meer tijd in beslag neemt dan gepland, zou ik U met dit
schrijven willen meedelen dat de start van de rioleringswerken zal opschuiven naar ma 30/09/2019.
Voor de toegankelijkheid van uw woning is er reeds via eerdere communicatie afgesproken dat U s’ochtends
voor 7u Uw wagen buiten de Sint-Laurensstraat zou plaatsen! En dit tot na de werkuren (na 18u), want dan zal
er steeds een laag steenslag voorzien worden zodat U terug Uw oprit kan bereiken.
De toegang naar de school/kinderopvang zal tijdens de werkuren enkel kunnen gebeuren via het voetpad
vanuit de Hasseltsesteenweg (N20) → hier zullen hekkens voorzien worden voor afbakening voetpad-werkzone.
Tijdens bovenstaande periode zullen wij ervoor zorgen dat uw woning ten allen tijde te voet te bereiken is. Wij
verzoeken u om uw auto tijdens werktijden (maandag t/m vrijdag 07.00 tot 18.00u) buiten de werkzone te
plaatsen.
Tijdens de werken zal de vuilophaling niet meer de Sint-Laurensstraat kunnen inrijden. Daarom willen we u
vragen om uw afval/GFT/PMD één werkdag vroeger buiten te zetten (in dit geval uiterlijk vrijdag vóór 14u want
maandagronde), zodat wij deze vuilzakken/containers s’vrijdags in de namiddag op het begin van de werkzone
kunnen plaatsen voor ophaling!
Gelieve er ook voor te zorgen dat Jullie huisnummer zeker vermeld is op elke GFT-container! Dit om er voor te
zorgen dat ieder zijn eigen container terug krijgt!
Om verder de rioleringswerken te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij als aannemer weten waar zich uw
afvoerbuizen (=huisaansluiting) van het vuilwater (DWA) en/of van het regenwater (RWA) bevinden. (U krijgt
namelijk één DWA- en één RWA-aansluiting).
Gelieve daarom opvallende pijlen te tekenen op bijgevoegd blad (pag. 3) waar wij uw afvoerbuis van het
vuilwater en/of van het regenwater kunnen terugvinden.
Het is tevens wel de bedoeling dat deze positie van de aangeduide putjes ook overéénkomt met de positie die
bepaald werd in overleg met de afkoppelingsdeskundige.
Opmerking1:
In sommige gevallen kan het zijn dat u slechts één gemeenschappelijke afvoerbuis heeft, en dus geen aparte
buis voor het regenwater. Gelieve dit duidelijk te maken door op de gestelde vraag te antwoorden (zie laatste
blad), want dan zal er voor u een wachtputje (1m achter rooilijn indien mogelijk) voorzien worden voor de
regenwaterafvoer.
Opmerking2:
Indien u nog afvoerbuizen naar de huisaansluitputjes moet toe brengen, kan U dit best doen net na dat wij de
putjes geplaatst hebben
Indien mogelijk vragen wij u ook nog beleefd bijgevoegd blad aan het raam (op een zichtbare plaats) uit te
hangen zodat wij nog een bijkomend overzicht hebben van uw aansluitingen en nutsleidingen ( bv. telefoon,
TV, elektriciteit, gas, waterleiding, … )
Hopende U hiermee voldoende ingelicht te hebben , verblijven wij

Met vriendelijke groeten.
Aannemer Hermans & Co N.V.

1

Huisaansluiting + nutsvoorzieningen

VOORBEELD

Huisnr.

Water + telefoon

..101..

Elektriciteit

gas +TV

1.5 m
9.5 m
12.5 m

4.0 m
H.A. vuilwater

11.0 m
H.A. regenwater
NOTA :
Heeft U een aparte afvoerbuis voor’t regenwater? JA / NEEN (*)
Indien JA: aanduiden met pijl waar ze zich situeert.
Indien NEEN: aanduiden met pijl waar U het wachtputje voor het regenwater wenst.
( * schrappen wat niet past )
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NOTA :
Heeft U een aparte afvoerbuis voor ’t regenwater? JA / NEEN(*)
Indien JA: aanduiden met pijl waar ze zich situeert.
Indien NEEN: aanduiden met pijl waar U het wachtputje voor het regenwater wenst.
( * schrappen wat niet past )
Gelieve dit blad aan het raam (op een zichtbare plaats) uit te hangen vanaf 30/09/2019.
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