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

Stadenstraat, Ter Reigerie: stand van zaken werken
Beste inwoner,
Voor een betere bereikbaarheid en minste hinder, is de volgorde van werken een beetje veranderd.
We doen er alles aan om deze planning te volgen. Slecht weer kan voor vertraging zorgen.
Ter Reigerie
Wanneer?
Waar?
Wat?

Op dit moment in uitvoering. Vermoedelijk tot eind mei / begin juni 2021.
Vanaf kruispunt Stadenstraat tot aan Hoogleedsesteenweg, ook zijstraat Ter Reigerie.
Plaatsen van definitieve wegenis, opritten, voetpaden, herstellen van groenzones.

Stadenstraat
Wanneer?
Waar?
Wat?

Aansluitend op de werken in Ter Reigerie, vermoedelijk vanaf eind mei tot half juli.
Stukje Stadenstraat tussen Ter Reigerie en Edmond Deleyestraat.
Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en definitieve wegenis.

De Zilten
Wanneer?
Waar?
Wat?

Vanaf begin mei tot half juni 2021.
Ter hoogte van de school Sint-Idesbald.
Laatste rioleringswerken en nadien het plaatsen van definitieve wegenis, opritten en
voetpaden, herstellen van groenzones.

Praktische afspraken
Bereikbaarheid

Omleidingen
Huisvuil

De toegang naar woningen en werkplekken blijft zo goed mogelijk behouden,
in afwachting van de aanleg van het definitieve wegdek. Bij de aanleg van de
nieuwe asfaltlaag zal de werkplek of de woning tijdelijk niet bereikbaar zijn
met de wagen. De aannemer brengt je op de hoogte van dit tijdstip.
De omleidingen blijven behouden tot het einde van de werken.
Wordt er voor jouw deur gewerkt? Plaats a.u.b. je huisvuil aan het begin of
einde van de werfzone. Dit doe je volgens de kalender van MIROM.

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

