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

Werken aanleg nieuwe waterleiding in de Honzebroekstraat
Beste inwoner,
Sinds begin november zijn er in de Honzebroekstraat werken bezig in opdracht van
De Watergroep. Vanaf de Gitsestraat tot aan Biezenhof A wordt een nieuwe waterleiding
aangelegd. Ook Fluvius is aan de slag om een aantal kabels te vernieuwen.
Met de kerstvakantie voor de deur, geven we je een stand van zaken over de werken.
 Vrijdag 18 december wordt voor de aannemers de laatste werkdag van 2020.
 Op 11 januari 2021 worden de werken hervat.
Tijdens de kerstvakantie
De werkzaamheden verlopen heel vlot, ook dankzij de efficiënte aanpak van de
aannemer. De aanleg van alle kabels en leidingen in de 2de fase, tussen de Beekstraat en
de Biezenstraat, zal tegen het kerstverlof af zijn. Ook het herstel zal, als de
weersomstandigheden gunstig blijven, grotendeels voltooid zijn.
 Dit betekent dat vanaf 18 december, de Honzebroekstraat terug kan worden
opengesteld in beide richtingen.
 Het materiaal wordt tijdens de verlofperiode in de Lakenstraat gestapeld.
Start laatste fase vanaf 11 januari
Vanaf 11 januari 2021 worden de werkzaamheden hervat.
Dan start de 3de en laatste fase: van Biezenstraat tot Lakenstraat.
De aanleg gebeurt eerst aan de onpare kant, ongeveer tot ter hoogte van Biezenhof A,
en vervolgens aan de pare kant tot aan de Lakenstraat.
 In deze fase zal er steeds verkeer in beide richtingen mogelijk zijn.
Na de aanleg van de leidingen, wordt het voetpad en/of het wegdek voorlopig hersteld in
mager beton. In mei 2021 starten de rioleringswerken in de Honzebroekstraat. Deze
zullen in verschillende opeenvolgende fases verlopen. Fase 1 start in mei 2021. Dit is
vanaf de Gitsestraat tot aan de Beekstraat.
Specifieke vragen over de waterleiding?
Je kan Dirk Demil, werfleider van de firma Vereecke bereiken via 0475 68 96 75.
Huisvuil wordt aan de deur opgehaald
Aangezien er verkeer in beide richtingen mogelijk is, kan het huisvuil op de gebruikelijke
manier worden aangeboden. Je biedt je huisvuilzak, PMD en papier en karton aan op de
gebruikelijke momenten zoals voorzien op de afvalkalender van MIROM.

Klantaansluitingen bij je thuis
Vanaf 11 januari start De Watergroep met het vernieuwen van de individuele
klantaansluitingen op de nieuwe waterleiding. Zij starten vanaf de Gitsestraat en
schuiven zo verder op richting Lakenstraat.
Je wordt als inwoner zelf door De Watergroep of zijn aannemer gecontacteerd, wanneer
er bij jouw woning een aftakking gebeurt. Men belt vooraf aan en als je op dat moment
niet aanwezig bent, wordt er een briefje in je brievenbus gestoken met de vraag om
contact op te nemen.
Contactgegevens van de toezichters aftakking tussen 8u en 16u:
Dave: 0499 58 35 01
Giano: 0499 98 96 21
Heb je nog andere vragen?
Neem dan gerust 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.
Dank je wel voor jouw begrip tijdens deze onvermijdelijke hinder.
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