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Jouw brieven stuur je naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Werken aanleg warmtenet in Biezenstraat – asfalteren op 6 juli en 7 juli
Beste inwoner,
Goed nieuws! De aanleg van het warmtenet in de Biezenstraat tussen de Honzebroekstraat en
de Weidestraat is binnenkort voltooid. De volgende stap is het asfalteren van de straat.
Op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli wordt de huidige asfaltlaag over de volledige breedte
van de weg afgefreesd en wordt er een nieuwe laag asfalt geplaatst. Ten laatste op
woensdagmorgen 8 juli gaat de straat terug open voor alle verkeer. Hopelijk blijven de
weersomstandigheden goed, zodat de planning kan worden gevolgd.
Tijdens de werken wordt de Biezenstraat afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit
gebeurt ter hoogte van de kruispunten met de Honzebroekstraat, Weidestraat, Patrijzendreef,
Fazantendreef en Werfwegel. Een omleiding wordt voorzien. Te voet of met de fiets aan de
hand kan je langs de werfzone wandelen op het voetpad.
➔ Tip: Je doet er goed aan om op zondagavond 5 juli je wagen elders te plaatsen.
Waar plaats ik mijn huisvuil?
De vuilniswagen rijdt niet in de werfzone. Tijdens deze werken plaats je je huisvuilzak, PMD
en papier en karton aan het begin of het einde van de werfzone. Je biedt je huisvuil aan op de
gebruikelijke momenten zoals voorzien volgens de afvalkalender van MIROM.
Heb je na het lezen van deze brief nog vragen?
-

Met specifieke vragen over het warmtenet kan je terecht bij projectleider Gino Vermeren
van Fluvius via 0478 45 39 55 en Gino.vermeren@fluvius.be.
Contactpersonen bij Stad Roeselare zijn Wesley Denecker en Michiel Geldof. Hun
contactgegevens vind je bovenaan deze brief.
Op www.godelieveleeft.be is deze informatie beschikbaar en kan je je gegevens nalaten
indien je in de toekomst ook per mail op de hoogte wil worden gehouden.

Fluvius, aannemer Infra Verbraeken en stad Roeselare willen je bedanken voor je begrip en
geduld tijdens de periode van werken.
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