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INLEIDING
VOORSTELLING AANWEZIGE PERSONEN (FLUVIUS, CAAAP, ARTES, AGSO, GEMEENTE)



SITUATIE



Tijdens de uitvoering van de werken blijkt de 
bodemgesteldheid lokaal af te wijken van 
hetgeen de proeven hebben aangegeven. 
Hierdoor zijn er zettingen opgetreden in de 
zones Noord (Stadhuisstraat) en Oost 
(Molenstraat).

Op 18 oktober wordt een gaslek vastgesteld 
in de Molenstraat 3. Aannemer ARTES 
verwittigt Fluvius en schakelt een erkend 
gasinstallateur in voor herstel.

SITUATIE



Wat doen Fluvius en de aannemer
Deze toelichting omvat enkel de principiële stappen zonder details

• Veilig stellen van de huidige toestand

➔ Uit veiligheidsoverwegingen neemt Fluvius op 24/10 de beslissing de gasdistributie in de 
Stadhuisstraat, deel Vrièrestraat en Molenstraat af te koppelen (zie plan volgende slide). 
De uitvoering gebeurde op 25/10.

SITUATIE



Plan met 

situatieschets



Wat doen Fluvius en de aannemer
Onder voorbehoud : van 31/10 tot 18/11

• Aansluitleidingen nazien en eventueel vervangen

Alle aansluitleidingen worden vrijgegraven op het voetpad en nagezien. 

• Distributieleiding gedeeltelijk vervangen

Een klein van deel van onze distributie of doorvoerleiding wordt vervangen 
ter hoogte van de Molenstraat 15.

• Drukproeven op distributieleiding



Voorwaarden voor herindienstname van de gasaansluitingen

• Succesvol uitvoeren van vorige stappen door Fluvius

• Keuring van alle binneninstallaties door erkend keuringsorganisme

• Geslaagde drukproeven door gas installateur/ keuringsorganisme

• Akkoord van stabiliteitsingenieurs

• Akkoord van brandweer

➔ Gasaansluitingen terug in dienst nemen zal vermoedelijk vanaf maandag 28/11
mogelijk zijn

➔ Als de werken sneller verlopen, dan zullen we uiteraard sneller in dienst nemen





HOE WORDT U GEHOLPEN?



Volgende diensten kunnen wij aanbieden:

1) U verwarmt op gas: wij bieden kosteloos elektrische vuurtjes aan.

Voor de bereiding van warm water komt een erkend installateur bij u een elektrische boiler 
installeren.

2) U kookt op gas: wij bieden kosteloos elektrische kookplaten aan.

3) U bent niet in de mogelijkheid zelf eten te bereiden: wij bieden in samenwerking met AZ 
Zeno warme maaltijden aan.

4) Andere problemen: wij begeleiden u in de persoonlijke aanpak om voor u tot een 
aanvaardbare oplossing te komen.

HOE WORDT U GEHOLPEN?



De elektrische vuurtjes zijn een oplossing voor de verwarming. Ze moeten echter met zorg 
worden gebruikt.

Enkele veiligheidstips bij het gebruik van de elektrische vuurtjes:

• Niet in een los stopcontact

• Geen overbelasting van een circuit

• Defect? Meld dit aan de aannemer Artes, repareer nooit zelf!

• Plaats ze tegen een muur zodat ze niet omvallen.

• Gebruik ze nooit om kleding te drogen, houd ze uit de buurt van kleding, gordijnen, 
meubels.

• Ga op minimaal een meter afstand van de verwarming zitten.

• Voordat u uw vuurtje verplaatst, moet u deze eerst uitschakelen en laten afkoelen.

HOE WORDT U GEHOLPEN?



TERMIJN
INDICATIEVE TIMING



Overzicht timing herstelwerkzaamheden:

- Kookplaatjes zijn reeds bezorgd

- Uiterlijk vrijdag 28/10 zijn alle elektrische radiatoren geleverd

- Vrijdagavond 28/10 zijn alle elektrische boilers geïnstalleerd

- Vrijdag 28/10 is het volledige gasnet ontkoppeld en vrijgemaakt

- De erkend installateur plant het nazicht en de keuring van de installaties vanaf 7 
november. U wordt hiervan verwittigd.

- Fluvius voert werken uit in de straat : start 31 oktober

- Vermoedelijk totale duur: 5 weken.

INDICATIEVE TIMING



MEER INFORMATIE
GEMEENTE
AGSO
FLUVIUS
WERFTEAM



• Twee centrale punten

• AGSO Knokke-Heist

mbp@agsoknokke-heist.be

• Werfteam Artes Depret

buurtbewonershoost@artesdepret.be

Volg het buurnieuws op https://hoostknokkeheist.be/buurt/

• Noodnummer 112 bij ernstige problemen

• U ervaart toch een  gasgeur? 0800 65 0 65

CONTACTGEGEVENS

mailto:mbp@agsoknokke-heist.be
mailto:buurtbewonershoost@artesdepret.be
https://hoostknokkeheist.be/buurt/


VRAGEN
SPECIFIEKE VRAGEN KUNNEN INDIVIDUEEL WORDEN GESTELD


