RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN LOSTRAAT
INFOBRIEF
AANVANG DERDE FASE

Beste bewoner

september 2016

Op 4 april 2016 startte de aanleg van de riolering en de wegenis in de Lostraat. Deze werken worden
uitgevoerd in opdracht van de gemeente en FARYS|TMVW, die instaat voor de opvolging en coördinatie.
Hieronder vindt u praktische informatie over het verloop van deze werken.
Aard van de werken
De werken omvatten de opbraak van de wegenis, de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel en
de heraanleg van de straat. Ten velde gebeuren werken aan twee waterlopen om het afvoeren van
regenwater mogelijk te maken naar de Oude Kale en Het Geleed.
Uitvoeringstermijn en fasering
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 150 werkdagen. Deze termijn houdt geen rekening met
verlofperiodes of met weerverlet. Bij ongunstige weersomstandigheden (zoals overvloedige regenval of
vrieskou) kan er niet gewerkt worden.
De werken worden uitgevoerd in 6 afzonderlijke fasen:
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(vanaf eerste kruispunt Oostergemstraat tot Eikendreef)
(vanaf eerste kruispunt Oostergemstraat tot nr. 32/nr. 37)
(vanaf nr. 55 tot en met kruispunt Durmenstraat)
(vanaf kruispunt Durmenstraat tot tweede kruispunt Oostergemstraat)
(vanaf tweede kruispunt Oostergemstraat tot nr. 32/nr. 37)
(vanaf nr. 55 tot grens Lovendegem)

De eerste en tweede fase lopen op hun einde. De afwerking van deze fasen wordt verwacht eind
september 2016. De eerste week van oktober 2016 wordt gestart met de derde fase. De
uitvoeringstermijn van deze derde fase bedraagt 30 werkdagen.
Tijdens de volledige duur van de werken proberen wij de woningen maximaal bereikbaar te houden.
Tijdens de werken is uw straat evenwel een werfzone. Gelieve bijgevolg voorzichtig te zijn bij het
betreden van uw straat. Wij vragen u ook om de instructies van de aannemer en de aangebrachte
signalisatie te respecteren.
In bijlage vindt u een lijst met de contactgegevens van de projectverantwoordelijken.
Alvast bedankt voor uw begrip en steeds tot uw dienst.

Voor FARYS|TMVW, in opdracht

Tom Devos
directeur Servicediensten

Bijlage
LIJST VAN CONTACTPERSONEN

Opdrachtgevend bestuur
FARYS|TMVW
Stropstraat 1
9000 Gent
Tel. 078 35 35 99

Gemeente Nevele
Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
09 321 92 00

Studiebureau en veiligheidscoördinatie
NV Plantec
Nieuwpoortsesteenweg 399
8400 Oostende

Aannemer
De Witte bvba
Krommewege 43
9990 Maldegem

Bjorn Windels
Projectleider
Tel.
09 241 06 30
Fax.
09 240 04 87
bjorn.windels@farys.be

Coördinator infrastructuur
Filip Vermeersch
Tel.
09 321 92 31
filip.vermeersch@nevele.be

Leidend Ingenieur
Patrick Verlee
Tel.
059 56 10 10
Fax.
059 56 10 11
patrick.verlee@plantec.be

Werfleider
Lorenzo Versluys
GSM
0471 05 81 63
Tel.
050 71 28 72
info@aannemingendewitte.be

Personen in vet aangeduid, zijn dagelijks op de werf aanwezig.
NOODNUMMER FARYS|TMVW (buiten de werkuren): 078 35 35 88

