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

De Zilten, Stadenstraat, Ter Reigerie: aanleg gescheiden rioleringen en warmtenet
Beste inwoner,
Sinds 19 oktober wordt er in je buurt gewerkt. Zoals toegelicht in de vorige bewonersbrief en het
infomoment van begin oktober, worden de werken in 6 fases uitgevoerd.
Ondanks het minder goede weer van de laatste weken, vlotten de werken heel goed.
De vooropgestelde timing wordt voorlopig gehaald, wat wil zeggen dat fase 2 wordt afgerond tegen
het kerstverlof.
Nu we net voor het kerstverlof staan, geven we graag meer informatie over de volgende stappen.
Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt. De aannemer van de rioleringswerken start opnieuw
vanaf maandag 4 januari 2021.
Overzicht van de volgende fases
Onderstaande timing is een zo goed mogelijke inschatting. Onvoorziene omstandigheden of
weerverlet kunnen de data doen opschuiven.
Fase 3: vanaf 4 januari tot begin februari 2021
Wat?
Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en plaatsen van
minderhindersteenslag.
Waar?
In Ter Reigerie vanaf huisnummer 14 tot aan de Hoogleedsesteenweg. Ook de
zijstraat Ter Reigerie.
Fase 4: vermoedelijk vanaf half februari tot begin april 2021
Wat?
Het plaatsen van een warmtenetleiding.
Waar?
In het kruispunt van de Stadenstraat met Ter Reigerie, in Ter Reigerie zelf tot aan de
zijstraat Ter Reigerie.
Fase 5: vermoedelijk vanaf einde maart 2021
Wat?
Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en plaatsen van de
definitieve wegenis.
Waar?
Stukje Stadenstraat tussen Ter Reigerie en Edmond Deleyestraat.
Fase 6: vermoedelijk vanaf begin februari 2021 tot einde maart 2021
Wat?
Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en plaatsen van de
definitieve wegenis.
Waar?
De Zilten, voor de school Sint-Idesbald.

De definitieve wegenis zoals borduren, greppels, fundering wegenis, … in de Stadenstraat en Ter
Reigerie wordt geplaatst na de aanleg van het warmtenet. Dit zal vermoedelijk gebeuren vanaf april
2021 beginnend in de Stadenstraat en loopt tot juni 2021 tot aan de Hoogleedsesteenweg.
De toplaag asfalt wordt in 1 keer geplaatst over de volledige wegenis Stadenstraat en Ter Reigerie.
Dit zal gebeuren op het einde van alle werken. Meer nieuws hierover volgt in een volgende
bewonersbrief.
Blijft mijn woning bereikbaar?
Ondanks de ingrijpende werken in je straat wordt steeds gestreefd naar een maximale
toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers aan het Clintonpark. Er wordt gebruik gemaakt van
minder-hinder steenslag na de rioleringswerken wat de toegang tot de woningen met de wagen
tijdens de werken mogelijk maakt.
Omleidingen
Via de omleiding blijven alle woningen of werkplekken (bv. in Clintonpark) bereikbaar te voet, met de
fiets en met de wagen.
Waar plaats ik mijn huisvuil?
Woon je in de werfzone? Plaats dan tijdelijk je huisvuil bij het begin of einde van de werfzone. Dit
doe je volgens de gebruikelijke ophaalmomenten zoals voorzien op de kalender van Mirom.
Hulp aan huis nodig? Laat het ons weten!
Woon je in de werfzone en heb jij op geregelde tijdstippen hulp nodig aan huis? Dit kan bijvoorbeeld
thuisverpleging, warme maaltijd aan huis,… zijn. Laat het weten aan de stadsdiensten, zodat er in de
mate van het mogelijke samen naar een oplossing kan worden gewerkt.
We duimen voor een vlot verder verloop van de werken.
Heb je vragen?
Aarzel niet om contact op te nemen met iemand ter plaatse op de werf of met de stadsdiensten.
Contactgegevens vind je bovenaan deze brief. We helpen je graag verder!
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

