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

Rioleringswerken Honzebroekstraat – start aan het kruispunt met de Gitsestraat
Beste inwoner,
Begin juli starten de werken voor een nieuw rioleringsstelsel in de Honzebroekstraat.
Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in jouw buurt.
De aannemer werkt in verschillende fases, die elkaar opvolgen.
Hij start aan het kruispunt met de Gitsestraat. Daarna volgt het stuk tussen de Gitsestraat en de
Beekstraat, en zo verder in verschillende stappen tot aan de grens met de gemeente Hooglede.
Als de rioleringswerken in een bepaald
stuk klaar zijn, volgt meteen ook de
definitieve heraanleg.
Daarbij staat de veiligheid voor fietsers
en kinderen, meer groen en betere
waterafvoer centraal.

De aannemer start in het kruispunt van de Honzebroekstraat met de Gitsestraat. Hij zal er een grote
putconstructie maken waar alle rioleringsbuizen uit de verschillende straten samenkomen. Schrik dus
niet als je vrij grote machines ziet opduiken.
Deze werken in het kruispunt zullen duren van begin juli tot eind augustus.

Tijdens de werken is een aangepaste verkeerscirculatie noodzakelijk. Ook tijdens het bouwverlof zal
de omleiding blijven gelden.
Wat kan wel?
De voetpaden blijven toegankelijk. Te voet of met de
fiets aan de hand op het voetpad kan je dus wel door.

Wat kan niet?
Doorgaand autoverkeer aan het
kruispunt.

Ook de wandel- en fietsdoorsteek naar en vanuit het
Gryspeerdts Hof kan je blijven gebruiken.

Auto’s volgen een omleiding.

Afspraken over de ophaling van het huisvuil
Ook de vuilniswagen kan in de zomermaanden niet door ter hoogte van het kruispunt. We voorzien
op drie plaatsen een vast afvalpunt waar inwoners wekelijks hun afval kunnen plaatsen. De
afvalpunten worden aangeduid met nadarhekkens en een bord. Je plaats je huisvuil, PMD, papier en
karton er op de gebruikelijke momenten zoals voorzien in de ophaalkalender van MIROM.
Hieronder zie je waar die punten zijn:
Voor inwoners uit de Honzebroekstraat nummers 2 tot 28 en 1 tot 13-15
Voor inwoners uit de Gitsestraat nummers 235 tot 251 en 230 tot 250
Voor inwoners uit de Gitsestraat nummers 279 tot 255 en 282 tot 252

hoek Beekstraat en
Honzebroekstraat
hoek Gitsestraat en
Vinkenstraat
hoek Gitsestraat en
Wolstraat

Dank je wel voor je begrip en geduld tijdens de werken.
Het kruispunt is voor veel scholieren een belangrijke as op weg naar school. We kiezen ervoor om
van de schoolvakantie gebruik te maken om deze fase uit te voeren. De aannemer doet er alles aan
om met dit stuk klaar te zijn vóór de start van het nieuwe schooljaar. Zo kan het verkeer er hopelijk
vanaf 1 september terug door.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

Vragen? We helpen je graag!
Heb je als inwoner vragen over de werken? Contacteer dan de Stadsdiensten.
Dit kan via mail naar 1788@roeselare.be of telefonisch op het gratis nummer 1788.
Ben jij handelaar of ondernemer? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van
Stad Roeselare. Dit kan via mail naar openbaardomein@roeselare.be of telefonisch op 051 26 21 99.
Doorheen de verschillende fases, houden we je op de hoogte via bewonersbrieven.
Ontvang je deze info ook graag digitaal? Registreer dan jouw mailadres op www.godelieveleeft.be.

