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Geachte mevrouw, geachte heer,

Stad Gent en Farys/TMVW plannen wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat, Gaverstraat 
en Botestraat (tot aan de trambaan) in het voorjaar van 2017. Ter voorbereiding starten deze maand 
nutswerken in uw omgeving.

In deze brief leest u over deze nutswerken. Voor meer informatie over de nutswerken en over de 
ontwerpplannen voor de heraanleg bent u welkom op onze informatieavond.

Wat staat er te gebeuren?

Vanaf 15 februari 2016 werkt Synductis aan de nutsleidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom in de 
Groenestaakstraat, Gaverstraat en Botestraat (tot aan de trambaan). Het gaat om een uitgestrekt gebied. Daarom 
zijn de werken verdeeld in 4 zones. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de zones en hun timing. Op 
bepaalde momenten zullen we in verschillende zones tegelijk werken.

De nutswerken verlopen gefaseerd. De timing is onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden.

Dit najaar worden de nieuwe nutsleidingen gekoppeld en worden de huisaansluitingen overkoppeld. In het 
voorjaar van 2017 volgt een tweede informatieavond over de eigenlijke start van de wegen- en rioleringswerken.

Werken gecoördineerd door

De stad Gent en Synductis organiseren een informatieavond over de ontwerpplannen voor de 
Groenestaakstraat, Gaverstraat en Botestraat (tot aan de trambaan).
Synductis geeft er uitleg over de voorafgaande nutswerken in deze straten en de verkeerssituatie tijdens de 
nutswerken.

Welkom op woensdag 24 februari 2016 om 20 uur 
in basisschool De Wijze Eik, Eeklostraat 121 in Mariakerke.

www.synductis.be
078 05 35 00



Welke hinder kunt u verwachten?

Deze werken kunnen hinderlijk voor u zijn. We doen er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken.
• De verkeerssituatie passen we aan in overleg met de politie, de stad Gent en De Lijn. Als we kruispunten 

afsluiten, voorzien we de nodige omleidingen. Voor fietsers voorzien we een alternatieve route of een 
afgebakende zone op de rijbaan.

• U krijgt minstens een dag vooraf een bericht wanneer uw oprit of garage niet toegankelijk is.

•  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.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.
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Blijf op de hoogte van de nutswerken in uw buurt
• Bel naar ons algemeen nummer 078 05 35 00.

Hebt u opmerkingen, suggesties of klachten?
• Mail naar info@synductis.be.

Voor achtergrondinformatie kunt u terecht op  
www.stad.gent/openbarewerken.

Graag info via e-mail?
 Registreer u dan via info@synductis.be en vermeld  

‘Gent -Groenestaakstraat’, projectnummers ’100239’ 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.

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

Overweegt u een nieuwe aansluiting op water, gas, elektriciteit, telefoon, internet of TV, dan 
verzoeken wij u de betrokken nutsmaatschappijen hierover spoedig te informeren, zodat de 
aansluitingswerken uitgevoerd zijn vooraleer de aanleg van de riolering en aanleg van de rijweg in 
uw straat van start gaat. Deze vraag geldt ook als u een verzwaring of een aanpassing van uw huidige 
aansluiting wilt.


