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Betreft: Onderhoudswerken Sint-Eloois-Winkelstraat 

Beste buurtbewoner 

De voorziene renovatie van de oude drinkwaternetten in de Sint-Eloois-Winkelstraat verloopt 
minder vlot dan eerst werd voorzien. We dienen de nieuwe drinkwaterleiding een stuk dieper aan 
te leggen dan voorzien. Ook ondervinden we veel problemen ter hoogte van de aansluitingen op 
de riolering die onze sleuf dwarsen om onze nieuwe leiding te kunnen plaatsen.  

Wij zijn dan ook genoodzaakt onze planning bij te sturen. 

Verloop van de aanleg 

Voor de werken die plaats vinden in de zone tussen Stationsstraat en Hugo Verrieststraat is het de 
bedoeling is om de aanleg van het nieuw net af te ronden in de week van 3 mei.  

Aansluitend starten we met de aanleg nieuwe waterleiding tussen Kortwagenstraat en 
Rollegemstraat. Gedurende 6 weken zal de weg worden afgesloten voor verkeer. 

Aftakkingen 

Het vernieuwen/overnemen van de huisaftakkingen is voorzien vanaf juni 2021. Dit zal slechts 
lokale hinder met zich mee brengen. Mogelijks vindt er voorafgaand aan de werken een 
plaatsbezoek aan je woning plaats om je aftakking na te zien. Als bewoner word je vooraf 
schriftelijk op de hoogte gebracht als er een wateronderbreking op ons net zal zijn. 

Onvermijdelijk veroorzaken deze werken enige hinder voor jou als buurtbewoner en het verkeer in 
je buurt. We proberen dit zo beperkt mogelijk te houden.  

De voorziene timing kan door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden 
mogelijks nog licht wijzigen.  

Indien je vragen of opmerkingen hebt kan je tijdens de werkdagen van 8u tot 16u contact 
opnemen met de aannemer Vereecke, de heer Dirk Demil (0475/68 96 75 ) of onze werftoezichter 
Philip Verspaille ( 0499/58 34 73 ) voor extra informatie of vragen kan je ook steeds Gemeente 
Ledegem contacteren op 056/894.800. 

De partners engageren zich om de hinder tijdens de werkzaamheden zo beperkt mogelijk te 
houden door efficiënt te plannen en je verder goed te informeren.  

Wij danken u alvast voor uw medewerking en begrip.  

Met vriendelijke groeten, 
namens De Watergroep 
Dirk Demil 
Projectleider 
Vereecke 
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