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

Vanaf 9 november zijn er nutswerken in jouw buurt 
 

Beste inwoner, 
 
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. 
Meerdere nutsbedrijven (De Watergroep, Telenet, …) werken in het voetpad en de groene berm. Ze 
vernieuwen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, telecom, …   
 
Voorbereidende werken  
Vanaf 9 november zie je al wat beweging. Het gaat om proefsleuven in het voetpad, levering van 
materialen, … Hierbij is er geen hinder voor doorgaand verkeer.  
 
Vanaf 14 november starten de eigenlijke werken, vermoedelijk tot aan de kerstvakantie. 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. 
 
Beekstraat en Leeuwerikstraat 
Vanaf 14 november starten de sleufwerken tegen aan het kruispunt met de Honzebroekstraat. De 
aannemer schuift op in de richting van de Leeuwerikstraat en werkt aan één kant: 

- aan de pare kant in de Beekstraat, tussen Honzebroekstraat en Leeuwerikstraat 
- aan de pare kant in de Leeuwerikstraat, tussen Beekstraat en Lijsterstraat. 

 

 
 
Er is tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Beekstraat in de richting van de Hoogleedsesteenweg. In de 
Leeuwerikstraat geldt een parkeerverbod, zodat tweerichtingsverkeer mogelijk blijft. 
 
Als de nieuwe leidingen zijn aangelegd, doet De Watergroep de huisaansluitingen. Dit is wellicht 
tussen januari en juni 2023. De Watergroep zal jou hierover zelf contacteren. 
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Biezenstraat, Torteldreef, Haakwegel 
 
Vanaf 14 november starten de sleufwerken aan het kruispunt Biezenstraat met Torteldreef.  
Tijdens de werken in de Torteldreef en Biezenstraat blijft tweerichtingsverkeer mogelijk, met 
wisselend verkeer ter hoogte van de werkzone. 
 
Begin 2023 tot wellicht eind februari 2023 gebeuren de nodige huisaansluitingen. Je zal hierover zelf 
door de nutsbedrijven gecontacteerd worden.  
 

 
 
 
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 normale momenten zoals voorzien in 
de kalender van MIROM. Na de werken, kan je opnieuw alles aanbieden 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 zit een contactfiche. Daarop vind je alle contactgegevens van de nutsmaatschappijen, 
MIROM en de stadsdiensten.  
 
Met vriendelijke groeten, 

   
Bart Vandenbroucke  Kris Declercq 

Directeur Ondersteuning Burgemeester  

Wnd. Algemeen Directeur 


