
 

 

Aan de inwoners 
Weidestraat en omgeving 
8800 Roeselare 
 
 
 

Stad en OCMW Roeselare  Kenmerk  Roeselare 
Projecten Openbaar Domein     25/01/2023 
 
Contactpersoon   Telefoon  E-mail    

1788   1788@roeselare.be  

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

Vanaf 6 februari: start nutswerken in de Weidestraat 
  
Beste, 
 
In de omgeving van de St. Amandsbeek starten straks een aantal werken. Die zijn nodig om 
de Godelievewijk groener en duurzamer te maken en beter bestand tegen wateroverlast. 

De Watergroep, Fluvius en Telenet leggen nieuwe leidingen. 

In de week van 6 februari starten de aannemers. Ze maken eerst proefsleuven in het 
voetpad en leggen dan de nieuwe kabels en leidingen aan voor elektriciteit, gas, water, 
telecom, … Dit zal wellicht een vijftal weken duren, tot midden maart. 

In maart en april gebeuren dan de huisaansluitingen. De nutsmaatschappijen zullen jou 
zelf contacteren om langs te komen om jouw huis op de nieuwe leidingen aan te sluiten. 

Je woning is altijd bereikbaar, je garage niet altijd. 

De nutsbedrijven werken in het voetpad, kant per kant. Te voet of met de fiets aan de hand 
kan je altijd veilig door aan de kant waar er niet gewerkt wordt. Waar nodig, leggen we 
loopbrugjes aan jouw deur. 

 Let wel: jouw garages en/of jouw oprit zal in de periode van 6 februari tot midden 
maart niet toegankelijk zijn.  Je plaatst je wagen best vanaf 6 februari uit de 
werfzone, in één van de omliggende straten.  

Tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Weidestraat 

Om vlot en veilig te kunnen werken, zal er tijdelijk eenrichtingsverkeer gelden in de 
Weidestraat, komende vanuit de Biezenstraat. Het doorgaand auto- en fietsverkeer kan een 
korte omleiding volgen via de Klokkeputstraat en/of richting het Biezenhof. 

Deze regeling is wellicht nodig tot midden maart. Slecht weer of onvoorziene zaken 
kunnen voor vertraging zorgen. Weet dat de signalisatie op het terrein altijd voorrang heeft 
op de info in deze brief. 



 

 

Huisvuilophaling 

Woon jij aan de kant waar er gewerkt wordt? Plaats dan je afval aan de overkant waar er 
niet wordt gewerkt. Je zet je huisvuil, PMD, papier en karton buiten op de momenten zoals 
voorzien in de kalender van MIROM. Na de werken plaats je het opnieuw aan jouw voordeur. 

Ben je zelf minder goed te been of kan je jouw buur misschien een handje helpen? Bedankt 
om er mee voor te zorgen dat er geen vuilnis achterblijft op het openbaar domein.  

Vragen?  

Bij deze brief vind je een contactfiche. Daarop vind je alle contactgegevens van de 
nutsmaatschappijen, MIROM en de stadsdiensten. Contacteer hen zeker bij vragen.  
Met vriendelijke groeten,  

    

Bart Vandenbroucke   Kris Declercq  
Wnd. Algemeen directeur  Burgemeester 


