BELANGRIJK BERICHT OVER UW LEIDINGWATER
VOOR DE INWONERS VAN OOSTAKKER IN ZONE 1-A
(zie plan en stratenlijst op keerzijde )
Datum: 1 december 2017

Bericht: nr.7

FARYS is, na overleg met de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid, blij u te kunnen melden dat
ook het leidingwater in Zone 1-A OPNIEUW GESCHIKT is voor ALLE gebruik.
U kan het leidingwater gebruiken voor alle toepassingen, inclusief:
- Drinken
- Bereiden van dranken en voeding
- Reinigen van open wonden
- Tanden poetsen
Uit verschillende analyses blijkt dat een goede kwaliteit van het leidingwater opnieuw gegarandeerd kan
worden.
Wij verzoeken u evenwel om – vóór gebruik van het leidingwater – nog volgende nazorgmaatregelen te
willen uitvoeren:








Indien u dit nog niet dit deed naar aanleiding van onze eerdere berichten, zet alle kranen in uw
woning of handelspand volledig open en laat het leidingwater gedurende 2 à 5 minuten
stromen. Zo wordt alle stilstaand water in de leidingen vervangen.
Reinig en spoel apparaten die rechtstreeks op de binnenleidingen zijn aangesloten (zoals:
ontharder, koffiemachine, drankautomaat, drinkfonteintje, …). Volg voor het reinigen de
instructies van het betrokken apparaat. Indien u een ontharder heeft, dient u ook het zout in het
voorraadvat te vervangen.
Reinig of vervang eventuele filters in toestellen die werken met leidingwater.
Laat uw vaatwasmachine één maal draaien op de warmste stand.
Indien u uw warmwaterboiler tijdens de voorbije week niet gebruikte, stel deze dan gedurende
1 dag in op de warmste stand.

FARYS zal de komende periode de drinkwaterkwaliteit nauwgezet blijven opvolgen in het gebied.
Voor meer informatie kan u terecht op 078 35 35 88.
Wij betreuren de ongemakken die deze situatie met zich meebracht en danken u voor uw geduld en
begrip.

FARYS

Stratenlijst ZONE 1-A
Borkelaarstraat
Bredestraat huisnrs.: 1-23, 2-34
Driezwaantjesstraat
Eekhoutdriesstraat
Gasthuisstraat
Gentstraat huisnrs.: 61-429, 58-292
Groenehoekstraat
Honoré Drubbelstraat
Kleemstraat
Langerbruggestraat
Ledergemstraat
Leonard De Laviestraat
Oostakkerdorp
Oude Holstraat
Pijphoekstraat
Sint-Laurentiuslaan huisnrs.: 1-15, 8-18
Wittewalle huisnrs.: 3-77, 2-52
Zuidakkerlaan

