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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,
Met deze brief informeren we je over de werken in jouw omgeving.
We doen er alles aan om deze planning aan te houden. Onvoorziene omstandigheden of slecht weer
kunnen een vertraging betekenen.
Weekje bouwverlof in de paasvakantie
In de week van 5 april zal je geen activiteiten zien op de werf. De aannemers starten terug op vanaf
12 april. Tijdens het paasverlof zal de werfzone veilig afgezet worden en zal er nog een onderbreking
zijn in Ter Reigerie thv huisnr 20. Alle woningen zullen wel met de wagen bereikbaar zijn ofwel vanuit
de Hoogleedsesteenweg ofwel vanuit de Stadenstraat.


In de Stadenstraat: aanleg rioleringen

Dit gaat om de Stadenstraat, tussen Ter Reigerie en de Edmond Deleyestraat.
Wat?
Wanneer?
Hinder?
Tip!

De rijweg wordt opengebroken om rioleringen te kunnen plaatsen.
Vermoedelijk op maandag 19 april start de aannemer met de rioleringswerken. Deze
werken zullen 3 à 4 weken in beslag nemen.
Er zal die periode geen doorgang mogelijk zijn. De opritten zullen niet bereikbaar zijn
met de wagen.
Plaats best tijdelijk je wagen buiten de werfzone.

Aansluitend (vanaf half mei) wordt de wegenis afgewerkt in de Stadenstraat. Dan worden borduren
geplaatst, opritten en groenzones heraangelegd, wordt de asfaltverharding aangebracht, …


In Ter Reigerie: aanleg warmtenet

Wat?
Wanneer?
Hinder?
Tip!

Het warmtenet wordt aangelegd ter hoogte van het kruispunt met de zijstraat Ter
Reigerie.
Dit zal gebeuren in de week van 12 april tot 16 april.
De zijstraat Ter Reigerie inrijden zal tijdens die dagen moeilijk zijn, vooral tijdens de
werkuren.
Woon je in de zijstraat? Dan doe je er misschien best aan om je wagen voor 12 april
buiten de zijstraat te plaatsen.



In de Stadenstraat en Ter Reigerie: definitief wegdek

Wat?
Wanneer?

De laatste fase! Het plaatsen van de definitieve wegenis, opritten en voetpaden
Vanaf vermoedelijk half mei. Deze werken zullen in fases gebeuren in functie van de
bereikbaarheid van het Clintonpark en de woningen. Deze werken zullen eindigen
tegen het bouwverlof in de zomer 2021.
Op het einde van de werkzaamheden wordt de toplaag in asfalt gegoten in de
Stadenstraat en Ter Reigerie. Hierbij zal de straat volledig afgesloten worden voor
2 dagen. Wanneer dit zal zijn, zal jou via brief tijdig worden meegedeeld.

Huisvuilophaling tijdens de werken
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.
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

