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

Rioleringswerken in het Gryspeerdts Hof – start fase 2 vanaf 10 januari
Beste inwoner,
In het kader van de herwaardering van de Godelievewijk leggen we in verschillende straten een
gescheiden rioolstelsel aan. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in jouw buurt.

Fase 1 in het Gryspeerdts Hof zit op schema. Vermoedelijk in februari zal de onderlaag in asfalt
worden aangelegd. Dan is er in dit stuk terug plaatselijk verkeer mogelijk. Begin maart wordt dan de
toplaag in asfalt gegoten.
Fase 2 start na het bouwverlof, vanaf 10 januari 2022. Dan wordt er gewerkt in de fietsverbinding
tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat.
Enkele afspraken voor de inwoners uit het Gryspeerdts Hof:
-

Plaats a.u.b. jouw wagen buiten de werfzone vóór 10 januari. Dit kan in één van de
omliggende straten.
Plaats a.u.b. tijdelijk je huisvuil, PMD, papier en karton aan het ophaalpunt in de Wolstraat.
Je plaatst er je huisvuil wekelijks op de momenten zoals voorzien in de ophaalkalender van
MIROM.
De verbinding van het Gryspeerdts Hof met de Gitsestraat wordt tijdelijk opengezet voor
auto’s. Op die manier kunnen de inwoners van de huisnummers 12 tot en met 19 tijdelijk nog
tot hun woning rijden.

Geen fietsverkeer mogelijk
Tijdens de werken mogen fietsers niet door. Het is voor hen te gevaarlijk om tussen de machines en
kranen te rijden. Er staat een omleiding voor fietsers aangeduid via de Brugsesteenweg en de
Markette.

De aannemer probeert de planning te respecteren. Onverwachte zaken of slecht winterweer kunnen
altijd voor wijzigingen zorgen. Weet dat de signalisatieborden op het terrein altijd voorrang hebben
op de informatie in deze brief.
Vragen?
Spreek gerust de aannemer op de werf aan. Of contacteer de Stadsdiensten via de gegevens
bovenaan deze brief. Zij zijn ‘r voor jou!
Dank je wel voor je begrip tijdens de werken.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

