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

Rioleringswerken in de Honzebroekstraat schuiven op
Beste inwoner,
De rioleringswerken in de Honzebroekstraat gaan vlot vooruit. De aannemer zit zelfs vóór op schema.
Vermoedelijk vanaf 16 juni werkt de aannemer tussen de Lakenstraat en Biezenhof A.
- De Honzebroekstraat wordt dan opengebroken in dit stukje.
- Het kruispunt met Biezenhof A blijft bereikbaar. Je kan dus vanuit het noorden nog in en uit het
Biezenhof rijden.

Woon jij tussen de Lakenstraat en Biezenhof A?
-

Plaats a.u.b. je wagen vóór donderdag 16 juni buiten deze zone.
De vuilnisophaler kan niet tot aan jouw woning rijden. Plaats a.u.b. je huisvuil tijdelijk aan het
kruispunt met het Biezenhof A. Dit kan op de gebruikelijke momenten zoals voorzien in de
ophaalkalender van MIROM.

Is het voor jou moeilijker om je vuilnis verder te plaatsen? Of kan je misschien jouw buur een handje
helpen hiermee? Spreek elkaar dan aan, zodat er geen vuilniszakken blijven staan. Ook via het online
platform www.roeselarevrijwilligt.be kan je aangeven of je hulp nodig hebt of hulp kan bieden.
We houden je op de hoogte.
Deze fase duurt wellicht tot aan het bouwverlof. We doen er alles aan zodat minstens de onderlaag
van de rijweg afgewerkt is tegen eind juli.
Via bewonersbrief en mail blijf jij op de hoogte van deze werken. Slecht weer of onvoorziene zaken
kunnen voor vertraging zorgen. Weet dat de borden op het terrein altijd voorrang hebben op de info
in deze brief.
Vragen?
Contacteer dan gerust de stadsdiensten via de contactgegevens bovenaan deze brief. Op
www.godelieveleeft.be kan je je gegevens nalaten indien je ook via mail info wil ontvangen.
Ook als je hulp aan huis krijgt (warme maaltijd, thuisverpleging, … ) of verhuis- of verbouwplannen
hebt, is het interessant om ons hiervan in te lichten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

