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

Noordlaan aan tankstation Dats: enkele dagen onderbroken tussen 4 en 8 april
Start rioleringswerken Gitsestraat: vanaf 19 april 2022
Beste inwoner,
In de Oude Noordlaan zijn er rioleringswerken bezig. Om de nieuwe buizen aan te sluiten op de
riolering in de Noordlaan, moet er kort in dat kruispunt worden gewerkt.

Van 4 tot 8 april
De werken gebeuren tijdens de paasvakantie. Zo hinderen we geen schoolverkeer.
- Auto’s richting Hoogleedsesteenweg volgen een omleiding via de Brugsesteenweg.
- De keerbeweging maken door de middenberm, ter hoogte van tankstation Dats is niet mogelijk.
- Voetgangers en fietsers kunnen wél door.
Op de achterkant van deze brief vind je een kaart met de omleiding.
Vermoedelijk kunnen de werken in drie dagen worden afgerond.
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. Dank om voorzichtig te zijn ter hoogte van de werf.

Info over andere werken in jouw buurt
1 dag asfaltering in de Honzebroekstraat
Wellicht op 4 of 5 april wordt de toplaag in asfalt gegoten tussen de Gitsestraat en de Beekstraat.
Je zal die dag niet door kunnen. De voetpaden zijn wel bereikbaar. Tegen ’s avonds is de rijweg vrij.
Start rioleringswerken in de Gitsestraat
Vanaf 19 april starten rioleringswerken tussen de Noordlaan en de Markette.
Woon jij in dit stuk?
- Plaats a.u.b. tijdig je auto uit de werfzone.
Plaats a.u.b. je huisvuil bij het begin of einde van de werfzone. Dit kan op de dagen volgens de
ophaalkalender van MIROM. Is het voor jou moeilijk om je vuilnis verder te plaatsen? Of kan je
jouw buur helpen? Spreek elkaar dan aan, zodat er geen vuilniszakken blijven staan. Ook via het
platform www.roeselarevrijwilligt.be kan je aangeven of je hulp nodig hebt of hulp kan bieden.
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 tijdens de werken.

Vragen?
Contacteer zeker de stadsdiensten, via de contactgegevens bovenaan de brief. Je kan ook je
gegevens ingeven op www.godelieveleeft.be als je de digitale nieuwsbrief over de werken wil krijgen.
Dank je wel voor je begrip en geduld tijdens de werken.
Met vriendelijke groeten,

Bart Vandenbroucke
Wnd. Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

