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

Rioleringswerken starten vanaf 7 maart in de Oude Noordlaan
Beste inwoner,
Binnenkort starten de rioleringswerken in de Oude Noordlaan.

Rioleringswerken tegen wateroverlast
We leggen een gescheiden rioolstelsel aan. Door die aanleg zal er geen afvalwater meer stromen
naar de beken en grachten. De waterkwaliteit wordt dus beter. Het afvalwater kan na zuivering terug
de natuur in. Ook plaatsen we kokers als buffer voor de afvoer van het regenwater.
Een veilige, groene heraanleg
Na de rioleringswerken volgt de heraanleg van de straat. De principes hierbij zijn:
- Invoering van eenrichtingsverkeer
- Parkeren aan beide kanten van de straat blijft mogelijk
- Er komt extra vergroening tussen de parkeerstroken
Op dit kaartje zie je de toekomstige circulatie:

Werken vanaf 7 maart:
-

De aannemer plaatst bronbemaling aan de pare kant van de straat. Dat zijn pompen die het
grondwater opzuigen en afvoeren. Op die manier verlagen we de grondwaterstand en kan de
aannemer “droog” werken.
De voetpaden blijven nog even liggen en kan je gebruiken.
De wegenis wordt tot net voorbij Dats opgebroken.
De rioolwerken zullen, vermoedelijk in 2 fasen, verlopen vanaf de Noordlaan in de richting van de
Gitsestraat.

Praktische afspraken voor inwoners Oude Noordlaan
-

Tijdelijk elders parkeren

Plaats a.u.b. je wagen vóór maandag 7 maart buiten deze zone.
Dank je wel om hiermee rekening te houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
-

Andere regeling voor huisvuil

De vuilnisophaler kan niet tot aan jouw woning rijden. Plaats daarom a.u.b. je huisvuil op de tijdelijk
voorziene ophaalpunten. Die vind je aan de kruispunten met de Gitsestraat en de Noordlaan. 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.
Via bewonersbrief en mail blijf jij op de hoogte van de verschillende stappen in deze werken.
Vermoedelijk vanaf de paasvakantie zal er gewerkt worden in het kruispunt van de Oude Noordlaan
en de Gitsestraat. Daarover later meer.
Het einde van de werken is voorzien eind september. Dit is een inschatting. 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?
-

Spreek gerust de aannemer ter plaatse aan of contacteer de stadsdiensten. De contactgegevens
vind je bovenaan deze brief.
Op www.godelieveleeft.be kan je je gegevens nalaten indien je per mail op de hoogte wil worden
gehouden.
Ook als je hulp aan huis krijgt (warme maaltijd, thuisverpleging, … ) of verhuis- of
verbouwplannen hebt, kan het interessant zijn om de stadsdiensten hiervan in te lichten. Dan
zoeken we samen naar een geschikte oplossing.

Dank je wel voor je begrip en geduld tijdens de werken.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

