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Beste 
inwoner,
Voor het vierde jaar op rij vind je deze 
krant in jouw brieven bus. De Gode lieve
wijk is in volle ont wikkeling. Daar kon  
jij als inwoner het afgelopen jaar niet 
naast kijken.

In deze krant blikken we terug op een druk 2022, 
waarin verschillende werven opstartten ofwel konden 
beëindigd worden. Het hoogtepunt was de aanpassing 
aan de schoolomgeving in de Honzebroekstraat. Maar 
ook andere straten en fietsdoorsteken kregen al een 
verkeersveilige en groene heraanleg.

We kijken ook vooruit naar wat 2023 brengt in jouw 
buurt. De strijd tegen water overlast, de veilige her
aanleg voor wandelaars en fietsers en meer comfort 
voor inwoners gaat verder. Je leest in deze krant wat  
je volgend jaar kan verwachten.

Leerlingen van Lenteland en De Bonte Specht kunnen 
op een veilige manier door de schoolpoort stappen. 
Speelse legoblokken verhinderen dat wagens op de 
voetpaden parkeren, stil staan of manoeuvres uitvoeren. 
Ze geven ook extra kleur aan de straat en zijn graag 
gezien door de kinderen. 

De plantvakken werden gevuld en we plantten nieuwe 
bomen aan. Met de auto rijd je vanaf de Biezen
straat in één richting tot aan de Beekstraat. Zo krijgen 
fietsers en voetgangers meer ruimte om zich veilig te 
verplaatsen.

Nieuws uit je buurt
december 2022 – editie 4 
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Realisaties in 2022 Hier werken we in 2023
Naast de Honzebroekstraat, waren de 
nutsmaat schap pij en en aannemers 
ook op andere plaatsen actief in jouw 
omgeving. 

GRYSPEERDTS HOF

De fietsdoorsteek tussen de Brugse steenweg en de 
Gitsestraat zit in een nieuw kleedje. Ondergronds 
ligt er nu een gescheiden rioolstelsel. Het regen
water vloeit naar de buffer bekkens in de Koning 
Leopold IIIlaan. Dit is een belangrijke schakel in 
de weg die het water aflegt in de Gode lieve wijk. 
Boven gronds zorgen de nieuwe rode klinkers voor 
een aan gename fietservaring.

OUDE NOORDLAAN EN  
STUKJE GITSESTRAAT 

Afvalwater en regenwater stromen voortaan in 
aparte buizen door het gescheiden riool stelsel. De 
nieuwe inrichting van de straten zorgt voor meer 
veiligheid en zuur stof.

We plantten extra bomen. De parkeer stroken zijn 
aangelegd in waterdoor latende materialen. Zo 
sijpelt het regenwater rustig in de bodem, wat 
goed is voor de grond waterstand.

In de Gitsestraat is al een deel van de heraanleg 
voltooid. Tussen de Noordlaan en de Oude Noord
laan kreeg de straat al een nieuwe aan blik. Nu dit 
stukje is afgewerkt, rijd je daar enkel nog in de 
richting van de Noordlaan. In de Oude Noordlaan 
rijd je nu in de richting van de Gitse straat. 

NIEUWE OPENBARE VERLICHTING

Het loont de moeite om in verschil len de straten 
nieuwe openbare verlichting te plaatsen: 

• De energie slurpende straatlampen worden 
vervangen door duurzame ledverlichting. Da’s 
beter voor het milieu en voor de portemonnee.  

• Het licht is helder en kan beter gericht worden 
op de openbare weg en voetpadzone. 

• De oversteekplaats bij de school omgeving 
is van ver zichtbaar door de lichtzuilen. Deze 
verlich ting brandt tot 22u. en schakelt terug aan 
om 6u. ‘s morgens.

1  GITSESTRAAT 

We doen er alles aan om wateroverlast te vermijden en de kwaliteit van het 
water te verbeteren. Dit doen we door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen, 
waterdoorlatende parkeerstroken te voorzien en te ontharden waar dat kan. 

We transformeren de Gitsestraat van een drukke, grijze betonnen vlakte in 
een fietsveilige straat. Na de heraanleg komt er eenrichtingsverkeer vanaf de 
parking aan de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg, in de 
richting van het noorden. 

Met de fiets blijft tweerichtingsverkeer natuurlijk wel mogelijk. De ruimte die 
vrijkomt door eenrichting te voorzien, gebruiken we om meer plaats te geven 
aan voetgangers, fietsers en groen.

De werken gebeuren in verschillende fases:

2  HONZEBROEKSTRAAT 

Tot aan Varendijkhof zou de Honzebroekstraat tegen maart 2023 helemaal 
af ge werkt moeten zijn. Het stuk tussen de Jacobus Vermanderstraat en Varen
dijk hof wordt begin 2023 afgewerkt, samen met de asfaltlaag op de rijweg vanaf 
de Lakenstraat. 

Het laatste stuk van Varendijkhof tot aan de gemeentegrens met Hooglede zal 
wellicht in 2024 veranderen. Dit hangt af van twee projecten van externe partners. 
Enerzijds zal het Agentschap Wegen en Verkeer een fietserstunnel voorzien 
onder de Rijksweg. Anderzijds is er ook het bouwproject van De Mandel in het 
Roobaertpark ter hoogte van de gemeentegrens met Hooglede. De Stad wacht 
op concrete informatie, zodat alle werken op elkaar afgestemd kunnen worden.

3  SANERING ST. AMANDSBEEK

In samenwerking met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij creëren we 
extra ruimte om water te bufferen. 

In de omgeving van de SintAmandsbeek leggen we een nieuwe, gescheiden 
riolering aan. Zo kunnen we het vuil water dat momenteel nog op de beek 
wordt geloosd, hier van afkoppelen. Nadien zal er enkel nog proper water door 
de beek stromen.

De omgeving krijgt ook een groene, frisse invulling. Er komt meer groen en 
diversiteit in de beplanting. Zo krijgt de groenblauwe as doorheen de wijk een 
nieuwe impuls en stimuleren we ontmoeting en spelen.
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ENKELE CIJFERS 

Wie van cijfertjes houdt, maken we blij met 
enkele gegevens over de werken die we dit 
jaar uitvoerden. 

• We legden 3075 lopende meter riolering  
aan en vernieuwden 2165 meter aan 
wegenis. 

• We voerden 534 huisaansluitingen uit 
(goed voor 3900 lopende meter buis) en 
56 nieuwe bomen kregen een vast stek in 
jouw buurt.

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK?

Op 30 mei 2016 viel er in Roeselare op 5 uur tijd meer dan 80 liter water 
per vierkante meter. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. In 
jouw wijk zijn er toen op verschillende plaatsen ernstige overstromingen 
geweest. Omdat dit zich niet zou herhalen, startte de Stad met een actie
plan tegen wateroverlast. Een groot deel van de werken in jouw wijk zijn 
onderdeel van dat plan. 

De SintAmandsbeek is in de loop der jaren geëvolueerd van een open 
waterloop naar een gesloten, ingekokerde riool. Met verschillende acties 
kiezen we nu voor een betere waterbeheersing. We maken ook werk van 
een betere waterkwaliteit van de beek en de Kleine Bassin. Na de werken, 
zal alle afvalwater van de Sint-Amandsbeek naar de collector van Aquafin 
en het waterzuiveringsstation vloeien. Door de beek stroomt dan enkel 
nog proper regenwater.

Om dit allemaal te kunnen doen, moeten doorheen jouw wijk riolerings
werken gebeuren. De Brugsesteenweg werd bijvoorbeeld al om die 
reden heraangelegd. We proberen om op zoveel mogelijk plaatsen te 
ont harden, zodat het water maximaal in de bodem kan dringen. Extra 
vergroening helpt in onze klimaatswitch en voor een aangenamere leef
omgeving. De herinrichting van de straten zorgt meteen ook voor een 
fiets vriendelijkere en veiligere wijk.

De data in deze krant zijn een inschatting. Zonder onverwachte tegen vallers 
of extreme weersomstandigheden kan dit lukken. Als we in jouw straat werken, 
krijg je op voorhand een bewonersbrief met alle informatie.

Oude Noordlaan

Fietsdoorsteek tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat

van januari 2023 t.e.m. juni 2023 van Honzebroekstraat tot aan 
de Getouwstraat

van juli 2023 t.e.m. januari 2024 van Getouwstraat tot 
ongeveer ter hoogte van 
Electro Gevaert

in 2024 (wellicht t.e.m. juli) van Electro Gevaert tot aan  
de Rolariusweg

1  Gitsestraat

2  Honzebroekstraat

3  Sanering St. Amandsbeek

4  Hoofddrinkwaterleiding
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3  SANERING ST. AMANDSBEEK (vervolg)

We werken in verschillende fases. Zo spreiden we de hinder voor de inwoners. 

Biezenstraat

Het warmtenet kronkelt doorheen de Godelievewijk. In 2021 werkten we in 
de Biezenstraat om een groot deel van dit net aan te leggen. Er is nog één 
stukje waar nog geen warmtenet ligt, nl. vanaf de Haakwegel tot aan de 
Weidestraat. Dit kan uitgevoerd worden nadat de riolering er is aangelegd. 

Bij de heraanleg gaat er veel aandacht naar de veiligheid van fietsers. Aan de 
kant van de even huisnummers komt er een apart verhoogd fietspad. De rij-
weg wordt iets smaller, wat ook een snelheidsverlagend effect heeft op auto
bestuurders.

Klokkeputstraat en Weidestraat

Beekstraat

Beekkwartier

4  HOOFDDRINKWATERLEIDING IN ZONE  
TUSSEN GITSESTRAAT EN ROBAARDSTRAAT

Vermoedelijk van januari 2023 tot maart 2023

Doorheen het woongebied Roobaertpark loopt een hoofddrinkwaterleiding 
die een groot deel van Roeselare van drinkwater voorziet. Deze leiding is aan 
vernieuwing toe om de garantie te kunnen blijven geven op de levering van 
kwaliteitsvol drinkwater. De oude leiding wordt na het plaatsen van de nieuwe 
leiding, volledig verwijderd uit de ondergrond. Deze werken worden uitgevoerd 
in opdracht van De Watergroep.

vanaf november 2022 de nutsbedrijven vernieuwen 
hun leidingen

van maart t.e.m. mei 2023 rioleringswerken + warmtenet 
+ heraanleg van de weg

van februari t.e.m. maart 2023 nutswerken 

van mei t.e.m. november 2023 rioleringswerken

van oktober t.e.m. november 2023 rioleringswerken 

van mei t.e.m. juli 2023 nutswerken 

van december 2023 t.e.m. augustus 2024 rioleringswerken 

Respect voor  
het werk

Blijf op de hoogte

Voor ieders veiligheid (van inwoners, voorbijgangers, arbeiders, … ) wordt een 
werfzone vaak afgesloten voor het verkeer en/of geldt er op bepaalde plaatsen 
een parkeerverbod. 

Bedankt dat je de signalisatie respecteert. Soms moet een nieuwe ondergrond 
een periode uitdrogen, of is het belangrijk dat er geen wagens hinderlijk staan, …   
Anders verliezen we kostbare tijd en geld en kunnen de werken langer duren 
dan eerst voorzien.

Deze krant verschijnt jaarlijks. Zo informeren we jou  
over de werken in jouw buurt. Wil je ook digitaal 

informatie ontvangen over werken in jouw buurt?  
Surf dan naar www.godelieveleeft.be en laat er  

je contactgegevens na via het formulier. 

HULP NODIG TIJDENS DE WERKEN

Heb jij een vraag tijdens de werken? Krijg je het bezoek  
van een thuis verpleger, een warme maaltijd aan huis, …  

laat het dan zeker weten.  

Spreek gerust een aannemer op de werf aan  
of contacteer de stads diensten. 

Dan zoeken we samen naar een oplossing om jou te helpen.


