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

Nutswerken Gitsestraat starten binnenkort terug op
Beste inwoner,
De nutsmaatschappijen hervatten binnenkort hun werken in de Gitsestraat.
De werken lagen een tijdje stil door problemen met de ligging van de kabels en leidingen. De
oplossingen zijn ondertussen gekend en vanaf volgende week start de werf terug op.

Een overzicht van de volgende fases
1. Vanaf deze week
-

Een aantal riooldeksels worden open gelegd om aan de inspectieputten te kunnen werken.
Dit gebeurt op een zeven tal plaatsen aan de pare kant van de Gitsestraat.
Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden. Ter hoogte van de put waar wordt
gewerkt, is dat met beurtelings verkeer.

2. Vanaf midden februari tot begin maart
- Nutswerken aan de onpare kant, van de Damaststraat tot aan de Bobijnstraat.
- Nieuwe leidingen voor elektriciteit, water en telecom worden aangelegd in het voetpad en
een deel van de rijweg.
- Er is eenrichtingsverkeer van de Wolstraat (huisnummer 336) in de richting van de
Rolariusweg.
3. Vanaf begin maart tot begin april
- Nutswerken aan de pare kant van de Gitsestraat, van de Rolariusweg tot aan de Wolstraat
(tot huisnummer 296).
- Er is eenrichtingsverkeer vanaf de Wolstraat (ter hoogte van huisnummer 296) in de richting
van de Rolariusweg.
4. Aansluitend, wanneer fase 3 gedaan is
- Fluvius koppelt de inwoners aan op de nieuwe leidingen.
- Als het water in de nieuwe waterleidingen goedgekeurd is als drinkbaar water, komt De
Watergroep langs om je op de nieuwe waterleiding aan te sluiten.
Voor deze overkoppelingen hoef je zelf niets te doen. Fluvius en De Watergroep zullen je
contacteren. In deze fase kan het verkeer terug in beide richtingen door. Mogelijks is dat plaatselijk
ter hoogte van de werken wel met beurtelings passeren.

Enkele praktische afspraken
Voor inwoners in de Gitsestraat.
Je woning en garage blijft bereikbaar.
Waar nodig, legt de aannemer een loopbrugje aan jouw deur. Na de werken, wordt de sleuf terug
voorlopig hersteld in beton.
Ophaling van het huisvuil.
Plaats a.u.b. tijdelijk je huisvuil aan de overkant van de straat, waar niet wordt gewerkt. Je doet dit
op de gebruikelijke dagen zoals vermeld op de afvalkalender van MIROM.
Is het voor jou moeilijker om je vuilnis verder te plaatsen? Of kan je misschien jouw buur een handje
helpen hiermee? Spreek elkaar dan aan, zodat er geen vuilniszakken blijven staan. Ook via het online
platform www.roeselarevrijwilligt.be kan je aangeven of je hulp nodig hebt of hulp kan bieden.

Afspraken voor fietsers
Het eenrichtingsverkeer in de Gitsestraat geldt ook voor fietsers. Van de Rolariusweg in de richting
van Ter Beke, kunnen zij een aangeduide omleiding volgen via de vele fietsverbindingen in de
woonwijken, waaronder de Bobijnstraat.
Bedankt om als fietser niet door de werfzone te rijden. Zo houden we het voor iedereen veilig.

Toegang tot Lenteland en De Bonte Specht
De parking aan Ter Beke blijft met de wagen beschikbaar vanuit de richting van de Noordlaan. De
regeling om leerlingen van Lenteland en De Bonte Specht via Ter Beke en de Spechtendreef af te
zetten, blijft gelden.

Vragen?
Onverwachte zaken of slecht weer kunnen de planning doen opschuiven. Weet dat de borden op het
terrein steeds voorrang hebben op de info in deze brief.
Heb je vragen? Contacteer dan zeker de stadsdiensten. Hun contactgegevens vind je bovenaan deze
brief. Ze helpen je graag verder.
Met vriendelijke groeten,

Bart Vandenbroucke
Algemeen directeur a.i.
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