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

Brugsesteenweg: stand van zaken en vooruitgang riolerings- en wegeniswerken
Beste inwoner,
De rioleringswerken in de rotonde aan de Koning Leopold III-laan zijn nog niet klaar. Ondertussen kon
er, zoals aangekondigd, wel al gestart worden in de Brugsesteenweg aan de kant van de Prinsenwijk.
2021 is bijzonder nat gestart, er is al heel veel water gevallen.
Dit heeft helaas gevolgen voor de snelheid waarmee er wordt gewerkt. Want funderingen en water
zijn nu eenmaal helaas niet de beste vrienden. De aannemer hoopt de rotonde terug te kunnen
openen halfweg maart.
Omleiding via de Rotsestraat tot vermoedelijk halfweg maart.
Voor de inwoners van de Rotsestraat betekent dit dat het extra verkeer nog een paar weken langer
voor hun deur zal passeren.
Dank je wel om er steeds de maximum toegelaten snelheid van 50 km./u. te respecteren!
-

Komende van de Brugsesteenweg blijft het doorgaand verkeer richting centrum altijd mogelijk.
Er geldt nog steeds een tonnagebeperking zodat er geen zwaar verkeer door de Prinsenwijk rijdt.
De handelaars blijven bereikbaar. Steun hen en koop lokaal #VANRSL!

Werken in de Brugsesteenweg gaan verder.
Op dit moment worden de rioleringswerken in de Brugsesteenweg uitgevoerd aan de kant met de pare
huisnummers.
Woon jij in dit stuk? Blijf dan a.u.b. je huisvuil tijdelijk aan de overkant van de straat aanbieden. Op die
manier blijft de vuilnisophaling vlot verlopen.
Voorlopig gaat de aannemer nog steeds uit van eind mei 2021 om te starten aan de overkant, de kant van
de onpare huisnummers. Als dit moment nadert, krijg je van ons opnieuw een brief.
Heb je tussenin vragen? Spreek gerust de werfleider ter plaatse aan, of neem telefonisch contact op met
aannemer Persyn via 056 75 65 01. De gegevens van de Stadsdiensten vind je bovenaan deze brief.
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