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

Nutswerken Honzebroekstraat - Fase 2 van start
Beste inwoner,
Tijdens de herfstvakantie is de Watergroep gestart met nutswerken in de Honzebroekstraat.
Vanaf de Gitsestraat tot aan Biezenhof A wordt er een nieuwe waterleiding aangelegd.
Ook Fluvius vernieuwt een aantal kabels.
De werkzaamheden verlopen in 3 fases om de hinder te spreiden en om een maximale
bereikbaarheid tijdens de uitvoering te kunnen verzekeren.
Fase 2 is gestart
De werken schieten bijzonder goed op, waardoor fase 1 (van Gitsestraat tot Beekstraat) een week
sneller klaar is dan voorzien.
Dit betekent dat fase 2 (van Beekstraat tot Biezenstraat) al in de loop van deze week kon starten.
De Honzebroekstraat wordt niet volledig afgesloten. Er is tijdelijk éénrichtingsverkeer mogelijk
in de richting van de Gitsestraat.
Tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie zal de werfzone tijdelijk netjes worden opgeruimd. Ook zal er dan tijdelijk
opnieuw tweerichtingsverkeer toegelaten zijn. Na de kerstvakantie start de aannemer dan terug
op, waarbij er opnieuw tijdelijk eenrichtingsverkeer zal zijn in de richting van de Gitsestraat.
Vermoedelijk halfweg januari 2021 zal dan de derde fase, van Biezenstraat tot Lakenstraat, van
start kunnen gaan. Hierover zullen we tijdig informeren.
Krant in de bus
Vorige week kreeg elke inwoner van de Godelievewijk de nieuwe krant Godelieve Leeft! in de bus.
Daarin staat heel veel informatie over de geplande werken in 2021. De krant is ook terug te vinden
op de website www.godelieveleeft.be.
Heb je na het lezen van deze brief nog vragen?
Met vragen over de waterleiding kan je terecht bij de werfleider Dirk Demil, firma Vereecke
via 0475 68 96 75.
Met vragen over de werken (planning, omleiding,..) kan je terecht bij Departement
Projecten Openbaar Domein via 051 26 97 86 of pod@roeselare.be.
Op www.godelieveleeft.be is deze informatie beschikbaar en kan je je gegevens nalaten indien
je in de toekomst ook per mail op de hoogte wil worden gehouden.
Dank je wel voor je begrip en geduld tijdens de werken.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

