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Beste inwoner
Heb jij al eerder gehoord over de Klauwaertsbeek?
Die stroomt in jouw buurt, maar is niet te zien.
Helaas is hij ook vervuild, en daar wil de Stad iets
aan doen. We willen terug proper water in jouw
buurt. Daarom voeren we, samen met de NV Aquafin,
saneringswerken uit.

We tonen je ook de ontwerpen van hoe de
Diksmuidsesteenweg er in de toekomst kan uitzien.
Je herkent er de ambities van het Stadsbestuur
in. In het kader van “RSL Boomt” planten we
zoveel mogelijk nieuwe bomen. Extra groen in het
straatbeeld, meer gezonde zuurstof in de lucht!

De meest ingrijpende rioleringswerken gebeuren
vanaf 2022 in de Diksmuidsesteenweg. Ook in de
omgeving staan er enkele projecten op stapel. In deze
infokrant leggen we uit wat dat precies inhoudt.

Zo’n belangrijke invalsweg is ook een belangrijke
fietsroute waar dagelijks heel veel scholieren
voorbij trappen. We bouwen, met de steun van de
Provincie West-Vlaanderen, verder aan aan onze

Velodroom #VANRSL en zorgen voor veilig
fietsplezier: meer veiligheid en comfort voor
trappers van alle leeftijden.
Bewaar deze krant gerust even. Blader er rustig door
of leg het even aan de kant om je er straks in te
verdiepen.
We zijn benieuwd naar jouw reactie!

DE KLAUWAERTSBEEK
IN JOUW BUURT
Wat weet jij over de Klauwaertsbeek? Het
klinkt als een quizvraag uit een populair
televisieprogramma. Maar geen nood als je
het antwoord schuldig blijft. De beek is er
namelijk wel, maar je ziet hem niet.

en doorheen jouw wijk. Uiteindelijk mondt
hij uit in de Mandel, om zo zijn weg verder te
zetten in de richting van de Grote Bassin in het
stadscentrum. De beek werd vroeger omgelegd
via de grote ring en de oude beekbedding
binnen de grote ring werd als riool gebruikt.

Op het kaartje zie je waar de Klauwaertsbeek
zich situeert. Hij kronkelt langs de Rijksweg

Doorheen de jaren werd de beek geteisterd door
vervuiling. Meer en meer vuil water kwam
er helaas en onrechtmatig in terecht. Langs
zijn traject werden op verschillende plaatsen
grachten ingebuisd en zo geraakte de beek
stilletjes aan “ingekokerd”. Daardoor is hij nu niet
meer zichtbaar. En wat nog slechter is voor mens
en natuur: vooral vuil water vindt er zijn weg.

Klauwaertsbeek
de Mandel

Door te saneren,
maken we de Klauwaertsbeek terug proper.
Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) willen een einde
stellen aan die vervuiling. Daarom voeren we
saneringswerken uit, daar waar de beek
kronkelt. Saneren betekent het vuilwater van de
beek halen en dat doen we onder andere door
een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.
Dat is een ingrijpend werk, dat zal gebeuren in
de Diksmuidsesteenweg en in enkele aanpalende
straten die aansluiten op de Klauwaertsbeek.
In de toekomst mag er geen vuil water meer in de
beek stromen. Zo geven we nieuwe kansen aan
natuur en landbouw. Waar en hoe dit precies zal
gebeuren, leggen we je graag uit.

Weet jij waar het afvalwater van jouw
huishouden en het regenwater naartoe
stromen?

stroomt vuil genoeg is en zo weinig mogelijk
verdund is door regenwater. Het is dus beter dat
er enkel vuil water doorheen die riool stroomt.

Het klinkt gek, maar zo’n zuiveringsstation werkt
vooral goed wanneer het water dat ernaartoe

REGENWATER
Het regenwater dat uit de hemel naar beneden
valt, wordt in grote buizen verzameld en
afgevoerd naar onze waterlopen. Waar
mogelijk, laten we het water in de groenzones
infiltreren. Dit zorgt voor water voor onze
bomen en planten, maar ook voor het aanvullen
van ons grondwater. Hoe meer plaatsen er
zijn waar het regenwater rechtstreeks in de
bodem kan sijpelen, hoe beter. Zo vullen we de
grondwaterreserves aan.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER
We verbruiken dagelijks zo’n 120 liter
huishoudelijk afvalwater per persoon. Dat
afvalwater vertrekt vanuit jouw woning en
wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van
Aquafin in de Regenbeekstraat getransporteerd.
Daar wordt het proper gemaakt vooraleer het
naar een waterloop in de natuur stroomt. Voor
Roeselare is dit de Mandel.

Saneren: zo doen we dat
We leggen een gescheiden riolering aan. Dat
betekent dat er twee rioolbuizen in de straat
liggen. Eén voor het vuil afvalwater en één voor
het regenwater.

Hoe?

In straten waar de bestaande riolering nog in
goede toestand is, kan deze rioolbuis worden
gerecupereerd en wordt er één nieuwe naast
gelegd. Daar waar de bestaande riolering best
aan vervanging toe is, worden er twee nieuwe
buizen aangelegd.
Het afvalwater in de ene buis wordt afgevoerd
naar het zuiveringsstation. Het propere
regenwater in de andere buis vloeit rechtstreeks
naar de dichtste beek, rivier of vijver. In dit geval
dus via de Klauwaertsbeek naar De Mandel.

Waar?
1.

De meest ingrijpende saneringswerken
zullen plaatsvinden in de
Diksmuidsesteenweg.
Van aan het stadscentrum (ter hoogte van
de Wallenstraat) tot aan de R32 worden
er nieuwe rioleringen geplaatst. De
Diksmuidsesteenweg is een lange invalsweg.
De werken zullen in twee aparte fases
gebeuren, om de hinder te kunnen spreiden.

Het is nog veraf, maar we willen jou graag
nu al informeren over de vermoedelijke
start van die rioleringswerken in de
Diksmuidsesteenweg. Van zodra die
planning vastligt, zullen we jou uiteraard
tijdig informeren:
•
vanaf juni 2022: van de Wallenstraat tot
aan de Westlaan.
•
vanaf juni 2023: van de Westlaan tot aan
de Rijksweg.

Afkoppelingen door Stad Roeselare
Afkoppelingen door Aquafin

2.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere
projecten in de buurt.
Op de kaart hieronder zie je waar er
nog zal worden gewerkt. Sommige van
deze projecten liggen iets verder af van
de Diksmuidsesteenweg. Toch zijn deze
projecten ook nodig in het kader van de
sanering van de Klauwaertsbeek. Naast de
aanleg van een gescheiden “hoofd” riolering
in de Diksmuidsesteenweg om het afvalwater
en regenwater apart af te kunnen voeren, is
het ook nodig om een gescheiden riolering
aan te leggen in die straten waarvan de
riolering aansluit op deze “hoofd” riolering.
Aanleg van een collector
Daar waar de Klauwaertsbeek langs het
fietspad tussen de Kannunik Duboisstraat en
de Westlaan stroomt, zal Aquafin een collector
aanleggen naast de bestaande rioleringsbuis
die er ligt.
Een collector kan je beschouwen als een
grote verzamelbuis waarin de gemeentelijke
rioleringen in uitmonden. Zo’n collector kan
grote hoeveelheden afvalwater afvoeren
naar een zuiveringsstation. Daar wordt het
afvalwater in verschillende stappen biologisch
gezuiverd totdat de kwaliteit voldoende is om
het te lozen in een natuurlijke waterloop.
Aanleg van een gescheiden riolering in
verschillende straten
In een aantal straten die ook aansluiten op de
Klauwaertsbeek, zal er een gescheiden riolering
worden aangelegd. Nadien wordt de weg
terug hersteld in de oorspronkelijke staat.
Het gaat om:
y Alfons Carlierstraat tussen
Diksmuidsesteenweg en Pilkemstraat
y Kanunnik Duboisstraat t.h.v. woningen 32-38
y Kanunnik Duboisstraat t.h.v. woningen 7-27
y Roggestraat
y Deel Oostnieuwkerksesteenweg
y Deel Groenestraat (ten vroegste pas in 2025)

Wanneer zullen deze werken gebeuren?
Vermoedelijk in de periode tussen 2022
en 2024, maar meer details zijn nu nog
niet gekend. Eenmaal er een aannemer
is aangesteld, zal er in samenspraak
met Aquafin en de Stad Roeselare een
gedetailleerde planning worden opgesteld.
Hiervoor moet er nog onderzoek en
studiewerk gebeuren. Uiteraard zullen
de inwoners uit die straten tijdig worden
ingelicht als de plannen gekend zijn, ruim
voor de start van de werken.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) en Aquafin wil Stad Roeselare
ervoor zorgen dat jouw afvalwater
pas ná zo’n zuivering terug de natuur
ingaat. Door de aanleg van een gescheiden
rioolstelsel, houden we het vuil afvalwater
en het regenwater uit elkaar. Enkel het
regenwater komt in onze natuur en
waterlopen terecht, en niet het vuil water.
Een prima zaak voor het milieu!

De aanduidingen op de kaart zijn een voorlopige inschatting.
Dit kan in de praktijk nog een beetje wijzigen.

Inwoners langs het traject
moeten afkoppelen
Als er in jouw straat een gescheiden rioolstelsel
wordt aangelegd, ben je verplicht om ook op
jouw privaat domein het regenwater apart af te
voeren. Je koppelt dan jouw bestaande leidingen
aan de nieuwe leidingen in de straat. Dit heet
“afkoppelen” en is verplicht voor alle gesloten,
halfopen en open bebouwingen. Dit moet
gebeuren vooraleer de rioleringswerken in de
straat van start gaan.

Wat als je geen recente plannen hebt van je
eigendom?
Weet je niet goed waar de rioleringen precies
liggen? Geen nood, dan brengt wat extra
onderzoek zeker raad. Dit kan onder andere
door aanwijzingen van de eigenaar(s), proeven
met stromend water, rooktest, geluid, camerainspectie, … Dit onderzoek is gratis voor jou en
gebeurt op kosten van de Stad of Aquafin.

De werken die hiervoor nodig zijn, moeten enkel
buiten jouw woning gebeuren, dus je wordt niet
verplicht om binnen in de woning vloeren open
te breken. Bij rijwoningen ben je enkel verplicht
de voorste dakhelft af te koppelen en op de
regenwaterhuisaansluiting aan te sluiten.

Als alle informatie verzameld is, wordt er
samen met jou bekeken of de bestaande
rioleringstoestand geschikt is om te kunnen
aansluiten op het nieuwe gescheiden
rioleringsstelsel in de straat.

Een afkoppelingsdeskundige helpt je
hiermee.
Woon jij in een straat waar rioleringswerken
worden uitgevoerd? Dan komt er een
afkoppelingsdeskundige bij je thuis langs. Hij
helpt je om de bestaande privéwaterafvoeren
in kaart te brengen en te bekijken hoe de
afkoppeling het best kan gebeuren.

Omdat die afkoppeling moet gebeuren vóór de
start van de werken in jouw straat, zal hij enkele
maanden voor de start bij je langs komen om je
te adviseren. Dit zal iemand zijn van Aquafin of
van het studiebureau aangesteld door de Stad,
afhankelijk van de straat waar je woont.
Je hoeft hier voorlopig dus zelf niets voor te doen.
Je zal een brief krijgen om een afspraak te maken.

Soms is alles al geschikt. Maar als er aanpassingen
nodig zijn, geeft de afkoppelingsdeskundige
jou advies over de beste en vooral de minst
ingrijpende manier om tot een gescheiden afvoer
te komen.

Vraag op voorhand je premie aan!

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt,
kan een premie aanvragen bij de Stad. De premie
moet altijd aangevraagd worden ten laatste een
maand vóór de start van de uitvoering van de
private afkoppelingswerken.
De premie bedraagt 75 % van de bewezen kosten
met een maximum van:
y 1 500 euro voor een open of halfopen
bebouwing
y 750 euro voor een gesloten bebouwing.
Opgelet: de premie geldt niet bij het bouwen van
een nieuwbouwwoning.

Wil je nog meer weten over
afkoppelen?

Op www.aquafin.be en www.roeselare.be
vind je filmpjes en extra uitleg.
Je hoeft geen grote, dure werken te vrezen
op privaat domein. Meestal valt dat erg
goed mee en volstaan kleine en goedkope
ingrepen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen
van een extra regenpijp of het leggen van
een extra afvoerbuis. Er wordt nooit in de
woning gewerkt!

Maatregelen tegen wateroverlast
We herinneren ons de hevige wateroverlast
op 30 en 31 mei 2016. Om de Stad beter
te beschermen tegen wateroverlast,
is buffering van het hemelwater heel
belangrijk. Door de aanleg van een centrale
hemelwaterbufferriool, creëren we extra
ruimte om het water te bufferen en
vervolgens vertraagd af te voeren.
De ingrepen in de Diksmuidsesteenweg
hebben ook een gunstige impact op de
werking van de Mandel in het centrum.

Ken jij Aquafin?
Aquafin bouwt en beheert de gewestelijke
infrastructuur voor de afvoer en de
zuivering van het huishoudelijk afvalwater
van de Vlamingen. In de meer dan 300
rioolwaterzuiveringsinstallaties die ze
exploiteren, wordt het afvalwater gezuiverd tot
beekwaterkwaliteit.
Steden en gemeenten kunnen op Aquafin
rekenen als partner voor hun rioolbeheer en
als expert voor een slim beheer van regen- en
afvalwater.
De sanering van de Klauwaertsbeek is slechts één
van de meer dan honderd projecten waar Aquafin
(mee)werkt aan propere waterlopen en een
leefomgeving in harmonie met water.
www.aquafin.be

DIKSMUIDSESTEENWEG:
VAN GRIJS NAAR GROEN
We tonen je het voorontwerp

Door aanpassingen door te voeren, biedt de
Stad een antwoord op verschillende meldingen
en pijnpunten: onaangepaste snelheid, een
grijze lelijke ”steenweg”, ongeoorloofde
parkeerplaatsen op openbaar domein, weinig
groen en te vaak conflicten tussen auto’s en
fietsers.

De beelden die we tonen zijn
conceptbeelden, opgemaakt door
studiebureau Sweco. Ze geven duidelijk aan
waar de aandacht naar toe gaat. Kleuren,
exacte locaties van bomen of parkeerplaatsen,
… worden nog verder onderzocht.

K

y

y

y

De maximale snelheid wordt 30 km./u.
De breedte van de weg wordt aangepast,
snelheidsduivels krijgen geen kans meer.
We voorzien voldoende brede, comfortabele
trottoirs en veilige, toegankelijke
oversteken voor voetgangers.
We beschermen de fietser. Er komen bredere
fietssuggestiestroken, die de plaats en
aanwezigheid van de fietser duidelijk maken.
Ter hoogte van de toegankelijke bushalte
zal de bus stoppen op de rijbaan. Het in- en
uitstappen van de bus wordt comfortabeler.

I

MINDER BETON
y We ontharden zoveel mogelijk. Zo kan
het regenwater in de bodem sijpelen. We
voorkomen wateroverlast en vullen het
grondwaterpeil zoveel als mogelijk aan.

Tegeltuintjes zijn mogelijk.
Een tegeltuin is een smalle groenstrook aan
de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel.
Het principe is simpel: je neemt één
straattegel weg en je plant er een klimplant
in de plaats. Als resultaat krijg je een
groenere straat met betere luchtkwaliteit
waar ook vogels en vlinders zich beter
thuis voelen. Ook bij de heraanleg van de
Diksmuidsesteenweg is het mogelijk om een
tegeltuintje aan te leggen.
Heb je interesse, laat het ons weten via
www.buurten.roeselare.be of neem contact
op met de dienst Samenleven via 051 26 24 64
of samenleven@roeselare.be.

Meer groen, minder beton
y

Trager en veiliger
y
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Fase 1 – van Wallenstraat tot Westlaan
In het voorontwerp streven we naar een rustige,
mooie toegangsweg tot het centrum. Aangenaam
voor wie het centrum binnenrijdt én een
gezondere straat voor wie er woont.

LI

CH

Wat wel al vastligt, zijn de basisprincipes
die de Stad naar voren schuift. Dit zijn
kernbegrippen uit het beleidsplan van het
Stadsbestuur:

MEER GROEN EN ZUURSTOF
y We planten meer bomen volgens het
principe “de juiste boom op de juiste plaats”.
y Ook heesters, vaste planten, siergrassen en
hagen krijgen hun plek.

T

De heraanleg van de Diksmuidsesteenweg
is geen klein werk. Het gaat in totaal om
anderhalve kilometer invalsweg die
opnieuw wordt ingericht. Daarom worden de
werken in twee grote fases gesplitst:
y Fase 1 van de Wallenstraat tot aan de
Westlaan
y Fase 2 van de Westlaan tot aan de Rijksweg.

Momenteel is de studiefase nog volop bezig.
De plannen zijn in opmaak. De bedoeling
is om na de zomer een definitief plan klaar
te hebben, maar we geven je nu al een
voorsmaakje.

DE

Na de rioleringswerken krijgt de
Diksmuidsesteenweg ook bovengronds een
flinke opknapbeurt. Het doel is om de huidige
grijze, snelle steenweg om te toveren naar een
veilige invalsweg naar de stad én een gezonde,
groene straat voor de inwoners.

BESCHERMING VAN FIETSERS
y Brede fietspaden waar het kan, gescheiden
of verhoogd ten opzichte van de rijweg.
y Waar dit niet kan, schilderen we
fietssuggestiestroken en verlagen we de
snelheid naar 30 km/u.

y

De parkeerstroken worden aangelegd in
waterdoorlatende materialen. Door hiervoor
te kiezen, kan het regenwater maximaal in
de bodem sijpelen en blijven er geen plassen
staan. Dit is belangrijk in de strijd tegen
wateroverlast. Door ontharding maken we
weer ruimte voor natuur, water en bodem.
In het voorontwerp voorzien we ook
plantvakken in de parkeerstroken. Daarin
komen nieuwe bomen, met daaronder ook
vaste planten en siergrassen, die resistent zijn
aan strooizouten, droogte en water. Welke
bomen er worden aangeplant, is nog niet
zeker. We houden rekening met het principe
“de juiste boom op de juiste plaats”, met
voldoende groeiruimte zowel bovengronds
als ondergronds.

Vermoedelijke timing:
y
y

Nutswerken vanaf januari 2022 (nieuwe
kabels en leidingen in het voetpad)
Riolerings- en wegeniswerken van
juni 2022 tot april 2023in de w

Fase 2 - van Westlaan tot aan de Rijksweg
Dit stuk van de Diksmuidsesteenweg is ongeveer één kilometer lang. Om het overzichtelijk te houden,
delen we die werkzone nog eens op in 3 delen.

Vanaf de Westlaan tot aan de
versmalling ter hoogte van
huisnummer 314
In deze zone zijn er vooral rijhuizen gevestigd.
Je rijdt er nu maximum 50 km./u. Om tegemoet
te komen aan de vragen van fietsers, werden er
vroeger al fietssuggestiestroken geschilderd.
Beeld van de huidige situatie (Fotofever)
Toekomstbeeld (Studiebureau Sweco)
In het voorontwerp trekt de Stad duidelijk de
kaart van de fietsveiligheid:
y Stadinwaarts, in de richting van het
kruispunt met de Westlaan wordt een nieuw
aanliggend fietspad voorzien (rood fietspad
op de foto). Dit fietspad start ongeveer
ter hoogte van huisnummer 235 (vroegere
fruitwinkel). Om dit te realiseren, zullen er een
aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Op die
manier is de plaats van de fietser duidelijk en
hoeft die niet te slalommen tussen auto’s in de
wachtrij of op het voetpad uit te wijken zoals
nu nog vaak gebeurt.

y

De maximumsnelheid wordt verlaagd naar
30 km./u. De breedte van de weg wordt
aangepast.

y

In de andere rijrichting, staduitwaarts, wordt
een nieuwe en bredere fietssuggestiestrook
geschilderd.

Aan beide kanten van de weg komt er een
toegankelijke bushalte. De huidige bushalte
aan de kant van de even huisnummers, schuift
iets meer op in de richting van de Weststraat.
Parkeerstroken worden aangelegd in
waterdoorlatende materialen.

Vanaf de versmalling ter hoogte van
huisnummer 314 tot aan het
kruispunt met de Infanteriestraat
In deze zone zijn er minder handelszaken
gevestigd, maar is er meer bewoning door huizen
en appartementen die over een eigen oprit en/of
garage beschikken.
Beeld van de huidige situatie (FotoFever)
Toekomstbeeld (Studiebureau Sweco)
In het voorontwerp wil de Stad een antwoord
bieden op de conflicten die er nu te vaak zijn
tussen geparkeerde voertuigen en fietsers.
Aparte fietspaden
y Aan beide kanten van de weg komen
vrijliggende fietspaden, afgescheiden van
de rijweg.

Poorteffect
Bij de overgang van zone 30 naar 50 km/u.
zorgen we voor een poorteffect. Zo besef je als
chauffeur beter dat je in een andere zone komt
waar andere verkeersregels gelden.
Parkeren met de rijrichting mee
y Op basis van parkeertellingen en na
afweging van verschillende opties, wordt in
het voorontwerp voorgesteld om maximaal
te kiezen voor “langsparkeren” (dus met de
rijrichting mee) in plaats van dwarsparkeren.
Waar mogelijk worden in de berm
afgebakende parkeerplaatsen voorzien.
Deze parkeerplaatsen worden aangelegd in
waterdoorlatende materialen.

y

Ter hoogte van het appartementencomplex
voorziet het ontwerp een vaste
gecombineerde in- en uitrit. Voor
de veiligheid van de voetgangers
en fietsers, wordt dwarsparkeren in
de voortuinstrook over de volledige
perceelsgrens niet toegelaten. Dit om
het aantal conflicten bij het kruisen van
fiets- en voetpad te beperken. Er dient
gebruik gemaakt te worden van bestaande
parkeervoorzieningen en/of (achterliggende)
garages op het privaat domein.

Vanaf het kruispunt met de
Infanteriestraat tot aan de inrit
van site Schiervelde
Nu is de Diksmuidsesteenweg nog een echte
grijze “steenweg”. Het is een brede rijweg met
aan weerszijden handelszaken, loodsen en
groothandels.
Beeld van de huidige situatie (FotoFever)
toekomstbeeld (Studiebureau Sweco)
Aparte fietspaden
Aan beide kanten van de weg voorziet het
voorontwerp vrijliggende fietspaden. Een
brede groenstrook zorgt voor een afscheiding
tussen de rijweg en de fietser. Fietsers worden
weggetrokken van de drukke weg en rijden veilig
in het groen.

dit punt toch verzadigd geraken door een
plotse felle regenbui, kan het regenwater
via straatkolken in de kant nog via de
regenwaterriool afgevoerd worden.
y

Van grijze steenweg naar groene laan
y In die brede groenstroken worden aan beide
kanten van de weg grote laanbomen
aangeplant. Er worden hier geen
parkeerstroken meer voorzien. Hierdoor
versmalt het wegprofiel, wat zorgt voor een
snelheidsremmend effect.
Dankzij de keuze voor brede groenstroken
kan het meeste hemelwater ter plaatse in de
bodem sijpelen. Het regenwater van rijweg,
fietspad en voetpad kan in eerste instantie
afwateren naar deze groenzone. Moest

y

Om de zwakke weggebruikers extra te
beschermen, voorziet het voorontwerp
•
Aan de kant van de REO-veiling: waar nodig
een verhoogde boordsteen ter hoogte van
de in- en uitritten van handelaars/bedrijven.
•
Aan de kant van de Schierveldewijk:
een vastgelegde in- en uitrit voor
handelszaken en bedrijven. Zo
voorkomen we dat wagens “dwars
parkeren” op privaat terrein en vaak
achteruit met beperkte zichtbaarheid
moeten uitrijden. We vermijden op die
manier zo veel mogelijk conflicten tussen
auto’s en fietsers.

Veilige oversteek
y Ter hoogte van site Schiervelde komt
er een veilige oversteek voor fietsers
en voetgangers. Zo kunnen wandelaars,
die eventueel geparkeerd staan op de
parking aan de REO-veilig veiliger de weg
oversteken.
y

De bushalte wordt een beetje verplaatst en
toegankelijker gemaakt, in afstemming met
De Lijn.

Vermoedelijke timing:
y
y

Nutswerken vanaf januari 2023 (nieuwe kabels en leidingen in het voetpad)
Riolerings- en wegeniswerken van juni 2023 tot juni 2024

Fietsinvesteringen dankzij de Provincie West-Vlaanderen
De Provincie West-Vlaanderen helpt
veilige en comfortabele fietspaden
realiseren.
De Diksmuidsesteenweg in Roeselare maakt
deel uit van het bovenlokaal functioneel
fietsnetwerk. Dat is een netwerk van
fietsverbindingen tussen verschillende
gemeenten om het woon-school of woonwerk traject af te leggen. Voor wie op minder
dan 15 km van school of werk woont, is de
(elektrische) fiets hét ideale vervoermiddel!
Voor de scholieren en werknemers uit Staden
en Sleihage die in Roeselare school lopen

of werken, maar ook voor inwoners van
Roeselare die richting Staden een werkplek
hebben, is de Diksmuidsesteenweg de
aangewezen fietsroute.
De Provincie helpt om deze trajecten veilig
en comfortabel te maken. Het STOP-principe
is een belangrijk principe dat toegepast
wordt. Eerst de stappers en de trappers,
daarna is er oog voor openbaar vervoer en
tenslotte komt het privévervoer aan bod. De
fietsers krijgen in de Diksmuidsesteenweg
voldoende brede (2 meter) en afgescheiden
enkelrichtingsfietspaden. Een absolute
must met de vele in- en uitritten langs de

weg. Waar de ruimte beperkt is – zoals
tussen de Weststraat en Westlaan - bestaat
de oplossing in een gemengd profiel voor
gemotoriseerd verkeer en fietsers met
voldoende brede fietssuggestiestroken. De
fietser krijgt een duidelijke plaats op de weg
en door de verlaagde maximumsnelheid
zal het veiligheidsgevoel voor de fietsers
toenemen.
De Provincie betaalt via het Fietsfonds
100% van de kosten die verbonden zijn aan
de aanleg van het fietspad en helpt daarmee
de Stad om fietsinvesteringen te versnellen.

NUTTIGE NUTSWERKEN
Nutsmaatschappijen
(Telenet, Proximus, Watergroep, Fluvius)
gaan ook in jouw buurt aan de slag.
Vóór de start van rioleringswerken,
passeren de verschillende
nutsmaatschappijen. Zij vernieuwen of
verplaatsen hun kabels en leidingen, om
conflicten en problemen uit te sluiten bij de
uitvoering van de rioleringswerken.
Op die manier voorkomen ze dat ná de
aanleg van de nieuwe wegen er nog werken
aan de nutsleidingen zouden moeten
worden uitgevoerd.

Dit gaat om leidingen van water,
elektriciteit, gas, internet, telefonie,…
Deze werken worden meestal uitgevoerd
in het voetpad, parkeerstrook of berm.
In de Diksmuidsesteenweg en omgeving
starten deze werken begin 2022. Een
precieze startdatum is op dit moment
nog niet gekend. Zodra er hierover meer
details gekend zijn, zullen de inwoners
geïnformeerd worden.

BLIJF VERDER OP DE HOOGTE
In deze krant lees je de toekomstplannen.
Het gaat om grote projecten, die misschien
ook al enkele vragen bij jou doen opborrelen.
Voor de dichte bewoners en handelaars
van de Diksmuidsesteenweg organiseert
de Stad eind juni contactdagen. Dit zijn
momenten waarop je kan langskomen bij een
medewerker van de Stad om de plannen van
dichtbij in te kijken. Hiervoor wordt er een
aparte uitnodiging per brief gestuurd.
Om de communicatie naar de handelaars
optimaal te laten verlopen, is er de
bereikbaarheidsadviseur van Stad
Roeselare.

Hij volgt alle plannen en uitvoering
van nabij op en staat in contact met
handelaars en ondernemers om alle vragen
rond bereikbaarheid zo goed mogelijk te
beantwoorden.

Voor de andere projecten waar de
Klauwaertsbeek stroomt, is het nog even
wachten op meer studiewerk en onderzoek.
Er is nog tijd om de inwoners van de
desbetreffende straten tijdig in te lichten
over de stappen die nog zullen worden
gezet.

Heb je een vraag voor de Stad?
Laat het ons weten door te mailen naar
1788@roeselare.be of te bellen naar
051 26 97 86.
Ontvang jij graag een update via mail?
Bezorg ons dan jouw gegevens (naam,
adres, telefoonnummer en mailadres) op
pod@roeselare.be. We gebruiken jouw
gegevens enkel in het kader van dit
project.

