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

Riolerings- en wegeniswerken Brugsesteenweg: wissel van kant
Beste inwoner,
De rioleringswerken verlopen erg vlot, waardoor de aannemer al vroeger dan voorzien kon starten
aan de onpare kant van de straat. In deze brief geven we nog een paar praktische zaken mee.
 Handelaars blijven bereikbaar
Ter hoogte van handelszaken wordt er een tijdelijke steenslagverharding geplaatst om leveringen en
klanten te kunnen toelaten. Steun hen en koop lokaal #VANRSL!
 Huisvuilophaling
Oneven huisnummers: plaats a.u.b. tijdelijk je huisvuil aan de overkant van de straat.
Even huisnummers: als de werken aan de overkant starten, plaats a.ub. je huisvuil voor eigen deur.
 Aan de onpare kant van de Brugsesteenweg
Tijdens de werken is er geen parkeermogelijkheid vanaf huisnr. 271 tot aan de verkeerslichten.
Wanneer de werken aan de pare kant helemaal voltooid zijn, wordt de onpare kant als werfzone
ingenomen.
 Verkeer richting centrum blijft mogelijk
Het verkeer richting centrum is altijd mogelijk. Door de wissel van kant, zal het verkeer voortaan op de
reeds vernieuwde helft kunnen rijden. Er geldt nog steeds een tonnagebeperking zodat er geen zwaar
verkeer door de Prinsenwijk rijdt.
Bedankt voor jouw begrip.
Deze werken brengen onvermijdelijk hinder (lawaai, stof, … ) met zich mee. De aannemer doet zijn
best om die te beperken.
Bij goed weer kan deze fase hopelijk nog voor het bouwverlof worden afgerond. Nadien volgen de
laatste werken aan de rotonde kant Koning Leopold III-laan, het plaatsen van signalisatie en
markeringen … Eind september hopen we volledig klaar te zijn.
Heb je vragen? Neem dan zeker contact op met aannemer Persyn (056 75 65 01) of de Stadsdiensten.
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