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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,
Op 19 oktober ll. gingen de riolerings- en wegeniswerken van start in de rotonde aan de
Koning Leopold III-laan. Met de kerstvakantie voor de deur, geven we graag een stand van
zaken over de vooruitgang van de werken.
 Vrijdag 18 december wordt voor de aannemers de laatste werkdag van 2020.
 Op 4 januari 2021 worden de werken hervat.
Vooruitgang van de werken
Fase 1: 19 oktober tot halfweg februari 2021
Eind oktober kwamen we in een tweede coronagolf terecht.
Ook de aannemer bleef helaas niet van onheil gespaard. Enkele arbeiders vielen uit door een
verplichte quarantaine. Samen met de weersomstandigheden had dit een impact op de
organisatie én vooruitgang van de werken.
 Fase 1 helemaal klaar hebben tegen eind 2020 is hierdoor niet haalbaar.
 Doelstelling is nu om de rotonde tegen midden februari 2021 te hebben afgewerkt.
Fase 2: Begin 2021 tot vermoedelijk eind mei 2021
Om de vooropgestelde deadline van eind september 2021 niet in het gedrang te brengen,
wordt er na de kerstvakantie als volgt gewerkt:
1. De aannemer start vanaf 4 januari terug op en werkt verder aan de rotonde.
2. Vanaf 11 januari start fase 2a. Dit betekent dat er dan gewerkt wordt in het stuk
tussen de Waterdam en de Prins Boudewijnstraat. Dit aan de kant met de pare
huisnummer (kant van de Prinsenwijk).
 Info voor de bewoners uit die werfzone:
o Je plaatst best je wagen vóór 11 januari buiten de werfzone.
o Je plaatst je huisvuil tijdelijk aan de overkant van de straat (kant met de
onpare huisnummers). Aan de ophaaldag verandert er niets. Je biedt je
huisvuil, PMD en papier en karton aan op de data volgens de ophaalkalender
van MIROM.
3. Als de werken aan de rotonde af zijn, start fase 2b. Dit is in het deel tussen de Prins
Boudewijnstraat en de rotonde.
Fase 3: Mei 2021 tot vermoedelijk september 2021
Voorlopig blijft de timing van fase 3 (de kant van de onpare huisnummers) behouden, al is
deze ook afhankelijk van de vooruitgang van de werken in de voorgaande fases.

Handelaars blijven bereikbaar
Vanaf 11 januari is parkeren enkel mogelijk aan de onpare kant (kant van De Waterdam).
Steun de handelaars en koop lokaal #VANRSL!
Welke omleidingen zijn er tijdens de kerstvakantie?
De huidige omleidingen blijven tijdens en na de kerstvakantie behouden. Bij de start van
fase 2b krijg je van ons opnieuw een bewonersbrief met een aangepast omleidingsplan.

Fase 1

Fase 2a

Doorgaand verkeer richting centrum blijft dus mogelijk. Doorgaand verkeer richting Torhout
volgt een omleiding. Er geldt nog steeds een tonnagebeperking zodat de wijken ontlast
worden van zwaar verkeer. Fietsers kunnen een omleiding door de wijk volgen.
Heb je nog vragen?
-

Spreek gerust de werfleider ter plaatse aan, of neem telefonisch contact op met
aannemer Persyn via 056 75 65 01.
De stadsdiensten zijn te bereiken via de contactgegevens bovenaan deze brief.
Krijg je deze informatie graag ook per mail? Bezorg ons jouw gegevens via
www.godelieveleeft.be en we voegen je toe aan de adressenlijst.

We danken je alvast voor jouw begrip tijdens deze onvermijdelijke hinder.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

