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

Werken aanleg warmtenet in de Honzebroekstraat
Beste inwoner,
De aanleg van het warmtenet in de Hoogleedsesteenweg en de Biezenstraat, in opdracht
van Fluvius, is bijna voltooid. Deze werken zijn vlot verlopen.
Tegen eind augustus is de Hoogleedsesteenweg terug volledig vrij in beide richtingen!
De volgende stap is de aanleg van het warmtenet in de Honzebroekstraat vanaf de
Biezenstraat tot aan de Jacobus Vermanderstraat.
Deze werken starten op 31 augustus en gebeuren in vier opeenvolgende fases.
➔ Hierdoor houden we rekening met een maximale bereikbaarheid van de wijk.
➔ Er zullen dus geen gelijktijdige werken zijn in de Hoogleedsesteenweg en
Honzebroekstraat, twee belangrijke verkeersassen van de Godelievewijk.
Hopelijk blijven we gespaard van onvoorziene omstandigheden en zijn de
weersomstandigheden ons gunstig gezind, zodat de planning kan worden gevolgd.
1. Vanaf 31 augustus 2020 (gedurende 2 weken)
Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf de Biezenstraat (inclusief aansluiting
op traject in Biezenstraat) tot aan de Lakenstraat.
- De Honzebroekstraat is afgesloten voor alle verkeer en dit in beide richtingen
tussen de Biezenstraat en de Lakenstraat. Een omleiding wordt voorzien.
- Op het kruispunt van de Honzebroekstraat en de Biezenstraat is er een tijdelijke
onderbreking met éénrichtingsverkeer. Het verkeer komende vanuit de
Honzebroekstraat kan enkel linksaf richting Biezenstraat. De Honzebroekstraat
bereik je via de Hoogleedsesteenweg en de Beekstraat.
2. Vermoedelijk vanaf 14 september 2020 (gedurende 2 weken)
Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf de Lakenstraat tot aan Biezenhof A.
- De Honzebroekstraat is ter hoogte van de Lakenstraat tot aan Biezenhof A in
beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding wordt voorzien.
- De Honzebroekstraat tussen de Biezenstraat en de Lakenstraat is terug
beschikbaar voor plaatselijk verkeer.
3. Vermoedelijk vanaf 28 september 2020 (gedurende 2 weken)
Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf Biezenhof A tot de Lijnwaadstraat.
- De Honzebroekstraat is vanaf Biezenhof A tot aan de Lijnwaadstraat in beide
richtingen afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding wordt voorzien.
- De Honzebroekstraat tussen de Biezenstraat en Biezenhof A is terug beschikbaar
voor plaatselijk verkeer.

4. Vermoedelijk vanaf 14 oktober 2020 (tot eind november)
Aanleg van het warmtenet in de rijweg vanaf de Lijnwaadstraat tot aan de
Jacobus Vermanderstraat.
- De Honzebroekstraat is vanaf de Lijnwaadstraat tot aan de Jacobus
Vermanderstraat in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Een
omleiding wordt voorzien.
- De Honzebroekstraat tussen de Biezenstraat en de Lijnwaadstraat is terug
beschikbaar voor plaatselijk verkeer.
Te voet of met de fiets aan de hand?
Je kan steeds langs de werfzone wandelen op het voetpad. Per fase wordt het wegdek
van de rijweg en de parkeerstrook na de werken in asfalt hersteld, dit in afwachting van
de riolerings- en wegeniswerken die voorzien zijn om in het voorjaar van 2021 te starten.
Waar plaats ik mijn huisvuil?
De vuilniswagen rijdt niet in de werfzone. Tijdens de 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.
Specifieke vragen over het warmtenet?
Je kan projectleider Gino Vermeren van Fluvius bereiken via 0478 45 39 55 en
Gino.vermeren@fluvius.be.
Heb je na het lezen van deze brief nog vragen? Stuur ons zeker een bericht!
Neem contact op met het departement Projecten Openbaar Domein met Michiel
Geldof of Stefan Leys. Hun contactgegevens vind je bovenaan deze brief.
-

Ook op www.godelieveleeft.be is deze informatie beschikbaar en kan je je
gegevens nalaten indien je ook per mail op de hoogte wil worden gehouden. Ook
de omleidingsplannen zullen daar beschikbaar zijn.

Dank je wel voor jouw begrip tijdens deze onvermijdelijke hinder.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

