BELANGRIJK BERICHT OVER UW LEIDINGWATER
VOOR DE INWONERS VAN OOSTAKKER IN ZONE 1
(zie bijgaand plan en stratenlijst)
Datum: 27 november 2017

Bericht: nr. 5

Op basis van de resultaten van de staalanalyses kunnen wij vanaf vandaag de huidige voorzorgszone
(Zone 1) verkleinen.
1. Enerzijds blijven de voorzorgsmaatregelen in hun geheel van kracht in Zone 1-A: deze bestaat uit het
grondgebied van Oostakker palend aan de JF Kennedylaan. Zie de gele zone op het kaartje en het
detail in de stratenlijst in bijlage.
2. Anderzijds wordt het leidingwater vrijgegeven voor normaal gebruik in Zone 1-B: deze beslaat de
groene zone op het kaartje en het detail in de stratenlijst in bijlage.
Concreet houdt dit voor deze respectievelijke zones het volgende in:
In Zone 1-A houdt FARYS de extra kwaliteitsanalyses en ontsmetting van het lokale leidingennet aan
(waardoor u een lichte chloorgeur en drukdalingen kan waarnemen bij gebruik).
Wij verzoeken de inwoners van deze zone om uit voorzorg de eigen leidingen grondig te spoelen en het
leidingwater te koken vóór gebruik. In de kaders hieronder ziet u wat dit praktisch betekent.
SPOELEN: Om de nog eventueel aanwezige vervuiling in uw binneninstallatie te verwijderen en het beoogde
effect van de lopende ontsmetting van het netwerk door te trekken tot op het niveau van uw
binneninstallatie, verzoeken wij u om dagelijks alle kranen (warm en koud) in uw woning open te zetten en
een vijftal minuten te laten stromen. Op deze manier wordt al het water in uw leidingen ververst.

KOOK uw leidingwater gedurende minimum 5
minuten vooraleer u het gebruikt voor:
- Drinken
- Bereiden van drank (bv. soep, koffie, thee)
- Bereiden van voedsel (incl. het wassen van
groenten en fruit)
- Reinigen van open wonden
- Tanden poetsen

U kan het leidingwater WEL zonder koken gebruiken
voor:
- Douchen en baden (vermijd hierbij het inslikken
van water)
- Wassen en afwassen (steriliseer wel flesjes voor
babyvoeding vóór gebruik)
- Schoonmaken
- Doorspoelen van toilet

Voor de inwoners van Zone 1-A blijft het bevoorradingspunt voor verpakt drinkwater aan de sporthal
Wolfput, Wolfputstraat 92, dagelijks beschikbaar tussen 09u00 en 20u00.

In Zone 1-B laat de evolutie van de resultaten van de labo-analyses toe om, in samenspraak met de
bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, het gebruik van het drinkwater zonder beperkingen vrij te
geven.
Vooraleer terug tot normaal verbruik over te gaan dienen de bewoners in Zone 1-B een laatste spoeling
van de private installatie te doen door alle kraantjes enkele minuten te laten lopen.
Vanaf dan kan het leidingwater opnieuw normaal en zonder beperkingen gebruikt worden.

Indien u gezondheidsklachten ervaart die mogelijk gelinkt zijn aan het leidingwater raden wij aan om uw
huisarts te raadplegen en dit bericht mee te nemen.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website www.farys.be of op het Defectennummer
water: 078 35 35 88.
Mogen wij vragen deze informatie ook onder de aandacht te brengen bij buren die omwille van bepaalde
redenen dit bericht mogelijk niet begrijpen of lezen.

Wij voorzien een volgend bericht voor de inwoners van Zone 1-A op woensdag 29 november 2017 in de
namiddag.
Voor de inwoners van Zone 1-B voorzien wij geen verdere berichten.

Met vriendelijke dank voor uw begrip en uw geduld.

FARYS

Bijlagen:
- Overzichtskaartje nieuwe situatie Zone 1-A en Zone 1-B
- Stratenlijst Zone 1-A
- Stratenlijst Zone 1-B

Bijlage bij het Bewonersbericht 5 aan de inwoners van Oostakker (grondgebied
ten noorden van R-4 en ten oosten van JF Kennedylaan – Zone 1)

Stratenlijst ZONE 1-A

Stratenlijst ZONE 1-B
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Sint-Rafaëlstraat
Vendelstraat
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