
 
  

 BELANGRIJK BERICHT OVER UW LEIDINGWATER 
VOOR DE INWONERS VAN OOSTENDE  

Ooststraat 2 - 4 / 1 - 11         Aartshertoginnestraat 2 - 12 

       Wittenonnenstraat 34 - 38        Christinastraat 67 - 109 / 68 - 80 

(zie ook op keerzijde) 

 
Datum:  14/10/2022                Bericht nr. 1 

Geachte mevrouw, geachte heer 

Als gevolg van de gasexplosie op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat heeft drinkwatermaatschappij FARYS 
voorlopig nog geen zekerheid dat uw leidingwater momenteel overal aan de drinkwaternormen voldoet. Wij vragen u 
uit voorzorg het leidingwater voor een aantal toepassingen niet meer te gebruiken tot tegenbericht.  

 

Gebruik het leidingwater NIET voor:  U kan het leidingwater WEL gebruiken voor: 

- Drinken  - Douchen en baden 

- Bereiden van drank (bv.: soep, koffie, 
thee) 

 - Wassen en afwassen (steriliseer wel flesjes 
voor babyvoeding vóór gebruik) 

- Bereiden van voeding (inclusief wassen 
van groenten, fruit, …) 

 - Schoonmaken 

- Reinigen van open wonden  - Doorspoelen van toilet 

- Tanden poetsen   

    

 

 

Wij voorzien voor de inwoners van betrokken straten een alternatieve bevoorrading met drinkwater ter hoogte van 

Ooststraat 72 in Oostende vanaf zaterdag 15 oktober dagelijks tussen 9u en 18u.  

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie.  

Zodra het leidingwater terug voldoet aan alle normen, brengen wij u onmiddellijk op de hoogte. 
Voor de recentste informatie kan u terecht op onze website www.farys.be of via 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. 
 
We danken u voor uw begrip. 
 

Namens FARYS 

   

 

http://www.farys.be/


 
Betrokken straten: 

Ooststraat:   

- 2  tot en met  4  (de pare nummers) 

- 1 tot en met  11 (de onpare nummers)   

Aartshertoginnestraat  

- 2 tot en met 12 (de pare nummers) 

Wittenonnenstraat: 

- 34 tot en met 38 (de pare nummers) 

Christinastraat : 

- 67 tot en met 109  (de onpare nummers) 

- 68 tot en met 80 (de pare nummers) 

 

 


