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

Aanleg nieuwe waterleiding in de Honzebroekstraat
Beste inwoner,
In opdracht van de Watergroep wordt er in de Honzebroekstraat vanaf de Gitsestraat tot
aan Biezenhof A een nieuwe waterleiding aangelegd. Daarnaast laat Fluvius ook een
aantal kabels vernieuwen.
Aannemer Vereecke start op 9 november 2020 met de aanleg van de kabels en
leidingen. De werkzaamheden verlopen in 3 fasen om de hinder te spreiden en om een
maximale bereikbaarheid tijdens de uitvoering te kunnen verzekeren.
Werfzone

Vermoedelijke timing van de
werken

Hinder voor het verkeer

Gitsestraat tot
Beekstraat

9 november 2020 tot
30 november 2020

Er is geen doorgaand verkeer
mogelijk in de werfzone.
Ter hoogte van het kruispunt met
de Honzebroekstraat, is er in de
Gitsestraat beurtelingsverkeer met
verkeerslichten.

Beekstraat tot
Biezenstraat

30 november 2020 tot
18 januari 2021

Er zal tijdelijk
éénrichtingsverkeer mogelijk zijn
in de richting van de Gitsestraat.
Dit omwille van de beperkte
werkruimte en uit
veiligheidsoverwegingen.

Biezenstraat tot
Lakenstraat

18 januari tot
29 januari 2021

Er zal doorgaand verkeer in
beide richtingen mogelijk zijn.

Van zodra de waterkwaliteit als drinkbaar water is goedgekeurd, wordt er per fase
gestart met de individuele klantaansluitingen. Je wordt door De Watergroep zelf
gecontacteerd om hiervoor een afspraak te maken.
Op de achterkant van deze brief lees je meer praktische informatie over de werken in de
eerste fase in november.

Overzicht van de werken in de eerste fase: Gitsestraat tot Beekstraat
Er wordt gestart op het kruispunt van de Gitsestraat.
-

Vanaf de Honzebroekstraat in de richting van het Gryspeerdts Hof moeten een
aantal doorsteken worden uitgevoerd. De uitvoering van deze werken gaat
gepaard met beurtelings doorgaand verkeer met verkeerslichten. Deze
werkzaamheden duren ongeveer 1 week.

-

Daarna wordt de waterleiding vernieuwd. Dit gebeurt eerst aan de onpare kant en
vervolgens aan de pare kant van de Honzebroekstraat. Dit telkens vanaf de
Gitsestraat tot aan de Beekstraat.

-

Ter hoogte van de Beekstraat wordt een dwarsing uitgevoerd. De aanleg van de
nieuwe waterleiding zowel langs de onpare als langs de pare kant neemt ongeveer
een 2-tal weken in beslag.

Waar er niet gewerkt wordt, kan je te voet of met de fiets aan de hand langs de
werfzone wandelen op het voetpad. Met de wagen volg je de aangeduide omleiding.
Na de aanleg wordt in elke fase het voetpad en/of het wegdek van de Honzebroekstraat
hersteld in mager beton. Dit gebeurt in afwachting van de riolerings- en wegeniswerken
die voorzien zijn om in het voorjaar van 2021 te starten.
Waar plaats ik mijn huisvuil?
De vuilniswagen rijdt niet in de werfzone. Tijdens de werken plaats je je huisvuilzak, PMD
en papier en karton aan het begin of het einde van de werfzone. Je biedt je huisvuil aan
op de gebruikelijke momenten zoals voorzien volgens de afvalkalender van MIROM.
Specifieke vragen over de waterleiding?
Je kan Dirk Demil, werfleider van de firma Vereecke bereiken via 0475 68 96 75.
Heb je na het lezen van deze brief nog vragen?
Neem zeker contact op met het departement Projecten Openbaar Domein van de
Stad. Contactgegevens vind je bovenaan deze brief.
Ook op www.godelieveleeft.be is deze informatie beschikbaar en kan je je gegevens
nalaten indien je ook per mail op de hoogte wil worden gehouden. Ook de
omleidingsplannen zullen daar beschikbaar zijn.
Dank je wel voor jouw begrip tijdens deze onvermijdelijke hinder.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

