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

Asfaltering in Honzebroekstraat, Vinkenstraat en Gitsestraat 
 
Beste, 
  
De volledig vernieuwde Honzebroekstraat is bijna een feit. Ook in de Gitsestraat gaan de 
werken goed vooruit en is de straat van de Noordlaan tot de Honzebroekstraat bijna klaar. 
 
In de week van 6 maart gieten we asfalt. Een precieze dag kunnen we nu nog niet met 
100% zekerheid zeggen. Dit hangt af van het weer (temperatuur en droogte). 
 
Waar? 

- In de Honzebroekstraat: van de Biezenstraat tot aan huisnummer 147. 
- In de Gitsestraat: van de Noordlaan tot en met het kruispunt Honzebroekstraat. 
- In de Vinkenstraat. 

 
Hoe? 
Asfalt gieten gebeurt in twee stappen: 
 
’s Nachts een kleeflaag: In de nacht vóór de asfaltering, brengt de aannemer 

een kleeflaag aan. Dan mag er geen verkeer (auto’s, 
fietsers, voetgangers) de baan op. Gebeurt dit toch, 
bestaat het risico dat de kleefstof aan banden, zolen, … 
blijft plakken en sporen van beschadigingen 
achterlaat. 

 
Overdag de asfaltlaag: Na de nacht, wordt overdag de toplaag gegoten. 

Daags nadien kan je er normaal gezien terug over 
rijden. Dit hangt ook deels af van de 
weersomstandigheden.  

 
Hinder? 
Waar we asfalt gieten, kan je dus twee dagen niet parkeren of rijden.  
Ook op de inwoners van de zijstraten heeft dit een impact: 
 
Markette: Je kan je straat uit, via de Waterdam. Na de asfaltering 

gaat deze tijdelijke doorgang weer toe. Dan kan je 
vanuit de Markette terug via de Gitsestraat naar de 
Noordlaan. 

Oude Noordlaan:  Je kan tijdelijk tegen rijrichting in naar de Noordlaan. 
Lakenstraat en Lijnwaadstraat: Je kan tijdelijk weg via de Gitsestraat. 



  

Wat zijn de volgende stappen? 
 
Na de asfaltering is de Honzebroekstraat helemaal klaar.  
In de Gitsestraat gaat de heraanleg verder, in de richting van de Rolariusweg.  
 
Een overzicht van de volgende stappen: 
 
1. Gitsestraat 

 
- Ter hoogte van de parking aan de kerk 
In de Krokusvakantie wordt er beton gegoten ter hoogte van de parking van de kerk. Dit 
moet tot aan de paasvakantie drogen. Begin mei wordt de onderlaag in asfalt vanaf de 
Honzebroekstraat tot het tweede kruispunt met de Wolstraat aangelegd.  
Begin mei zal de Gitsestraat er opnieuw voor plaatselijk verkeer toegankelijk zijn. 

 
- Kruispunt met de Wolstraat 
Het tweede kruispunt met de Wolstraat wordt vanaf begin maart onderbroken. Het 
eerste kruispunt is dan ondertussen al toegankelijk via minderhindersteenslag. Inwoners 
van de Wolstraat en Gryspeerdts Hof kunnen dit kruispunt weer gebruiken. 
 
 
2. Getouwstraat 
 
Begin maart wordt het kruispunt met de Getouwstraat onderbroken. Dit zal uiteraard pas 
gebeuren ná de asfalteringswerken in de Honzebroekstraat. 
 Om de Getouwstraat bereikbaar te houden voor de inwoners, hulpdiensten en 
vuilnisophaler, voorzien we dan een tijdelijke doorsteek naar de Lakenstraat.  
 
 Op die manier blijft de Getouwstraat tijdens de duur van deze fase in de 

Gitsestraat, via de Honzebroekstraat en Lakenstraat bereikbaar. Het huisvuil wordt 
tijdens deze fase verder aan huis opgehaald.  

 Bedankt om er traag te rijden en goed op te letten voor voetgangers en fietsers. 
 
We moeten nu even door de meest ambetante periode in de Gitsestraat.  
We vragen ouders van leerlingen, buurtbewoners en passanten, begrip te hebben voor 
elkaars situatie. 
 
- De parking aan Ter Beke is via de Gitsestraat niet bereikbaar en wordt logischerwijze 

gebruikt door buurtbewoners die er tijdelijk een oplossing vinden voor hun wagen. 
- Voor ouders die hun kind met de wagen naar Lenteland brengen, is het nu even 

minder evident. Begin maart kunnen de ouders met de wagen de parking Ter Beke 
opnieuw vlotter bereiken en als zoen- en vroemzone gebruiken.  

 
Vragen?   
 
Contacteer dan zeker de stadsdiensten via de contactgegevens bovenaan deze brief.  
Met vriendelijke groeten, 

 
Geert Sintobin  Kris Declercq 
Algemeen directeur  Burgemeester 


