Aansluiting warmtenet: mogelijk hinder in jouw buurt
Beste
Binnenkort wordt het bouwproject Bel-Ford aangesloten op het warmtenet van MIROM Roeselare.
Dit gebeurt met een aansluiting vanuit een bestaande vertakking in de Kokelaarstraat. Deze werken
kunnen wat hinder met zich meebrengen, vandaar dat we jullie hierover graag informeren.
WAAR?
Wortelstraat en Sint-Amandsstraat
WANNEER?
Van 17 augustus t.e.m. 31 augustus 2021
Vanaf 7 oktober waarvoor later communicatie volgt
Impact op jouw buurt (De werken gebeuren in verschillende fasen):
Fase 1: 17 augustus tot maximaal 30 augustus 2021
De Sint-Amandsstraat zal onderbroken zijn voor alle verkeer. Ook de Wortelstraat zal niet
toegankelijk zijn. Het appartementsgebouw van De Mandel blijft bereikbaar. Garagepoorten in de
werkzone zullen gedurende de werken niet toegankelijk zijn.

Het is altijd mogelijk dat er zich in de aanloop naar het evenement/de werken kleine aanpassingen opdringen, waardoor de
inhoud van deze bewonersbrief niet volledig overeenkomt met de reële situatie. Het is daarom belangrijk te weten dat de
geplaatste verkeersborden altijd voorrang krijgen op de info uit deze bewonersbrief.

Fase 2: vanaf 7 oktober 2021
Wegens uitzonderlijk lange leveringstermijnen van materialen kan deze fase pas veel later als
aanvankelijk gepland doorgaan.
De Sint-Amandsstraat blijft normaal toegankelijk voor het verkeer. De Wortelstraat blijft evenwel
ontoegankelijk. Het appartementsgebouw van De Mandel blijft bereikbaar, al kan er hinder zijn voor
de dichtste woningen bij de Wortelstraat. Mocht je problemen ondervinden kan je de mensen op de
werf aanspreken of contact nemen via vermelde contactgegevens. Garagepoorten in de werkzone
zullen gedurende de werken niet toegankelijk zijn.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de opdrachtgever of met de uitvoerder van de
werken. Bel of mail naar Jelle Rabaut van MIROM Roeselare (051/26 03 11, jelle.rabaut@mirom.be)
of bel naar Jos Denorme van de firma Verbraeken Infra (0496/26 02 04).
Je kan ook stad Roeselare contacteren. Bel naar 1788 of mail naar 1788@roeselare.be.
We helpen je graag voort!
Vriendelijke groet,
Jelle Rabaut
MIROM Roeselare

Jos Denorme
Verbraeken Infra NV
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