
WERKEN IN JE BUURT 
 

Beste bewoner, beste handelaar 

 

Warmtenet-werken 

MIROM Roeselare breidt momenteel haar warmtenet uit. Op verschillende locaties in het stadscentrum worden er 

ondergrondse warmtenetbuizen geplaatst. Op die manier kunnen onder meer scholen en ziekenhuizen gebruik maken van 

duurzame energie en besparen we vele liters stookolie of m³ gas. 

Ook in je buurt 

Vanaf 14 februari tot half maart komt ook de Kattenstraat aan de beurt. Die warmtenet-werken zullen in twee fases gebeuren. 

Tijdens fase één (zie bijgevoegd plan)  worden Het Laere en het CLB aangesloten. In de tweede fase (zie plannetje) volgen de 

aansluitingen van de Burgerschool en de Centrale Diensten van de Sint-Michielscholengroep. De werken voor fase 1 zullen twee 

weken duren, die voor fase 2 ongeveer anderhalve week. Gedurende de warmtenet-werken blijven de voetpaden bereikbaar. 

Meteen aansluitend na de afronding van warmtenet-werken worden de voetpaden heraangelegd.  

Afwerking 

Tijdens de eerste fase van de warmtenet-werken (zie plannetje) legt aannemer Grodevan tegelijkertijd de parkeerstroken aan 

tussen de Weststraat en park Noordhof en worden de voetpaden verder afgewerkt. Daarna kan het deel van de Kattenstraat 

tussen het park en de Weststraat volledig worden afgewerkt, met de uitvoering van een betonstrook in het midden van de 

rijweg en de aanleg van asfalt. Deze werken zullen vermoedelijk tot eind maart duren.  

Aansluitend op de tweede fase van de warmtenet-werken start aannemer Pintelon midden maart in opdracht van stad 

Roeselare met de heraanleg van de voetpaden. Als alles goed verloopt, zullen de werken afgelopen zijn tegen de Paasvakantie. 

Omwille van de nog uit te voeren warmtenet-werken in het Geitepark wordt het stuk voetpad aan de toegang van het park pas 

na deze werken afgewerkt. Dit zal vermoedelijk in de eerste helft van mei gebeuren. 

Bereikbaarheid met de auto 

FASE 1 

- altijd mogelijk tussen de Albrecht Rodenbachstraat en het Noordhofpark 

- altijd mogelijk voor hulpdiensten, kleine leveringen (na afstemming met de aannemer ter plaatse), grote leveringen, 

verhuizing of werken (na tijdig contact met MIROM en stad Roeselare).  

FASE 2 

- niet langer mogelijk tussen de Albrecht Rodenbachstraat en het Noordhofpark 

- wel mogelijk voor hulpdiensten, kleine leveringen (na afstemming met de aannemer ter plaatse), grote leveringen, 

verhuizing of werken (na tijdig contact met MIROM en stad Roeselare).  

- de Uilstraat wordt tijdelijk een tweerichtingsstraat voor plaatselijk verkeer 

Parkeren op straat in de werfzone is niet mogelijk en garages en parkings in de werfzone zijn niet toegankelijk. De parking van de 

Centrale Diensten Arkorum & Sint-Michiel blijft wel altijd bereikbaar. 

De Wallenparking 

Met stad Roeselare en nv Parkeren is een regeling getroffen voor het gebruik van een tijdelijke parkeerkaart. Bewoners uit de 

Kattenstraat en eigenaars / huurders van een garage in die straat kunnen tijdelijk gratis parkeren op de Wallenparking. Per 

wooneenheid worden er maximaal twee parkeerkaarten afgeleverd. Doe hiervoor je aanvraag in de parkingshop van de 

Wallenparking, Wallenstraat 49. Neem zeker je identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van je auto en een bewijs van 

eigenaarschap of huurovereenkomst van je garage mee. Voor meer info: parkeren.be/roeselare/parkeerbeleid (051 20 61 85).  

Heb je tijdens de warmtenet-werken nog vragen, dan kan je contact opnemen met MIROM Roeselare of ter plaatse contact 

opnemen met de aannemer. Tijdens de werken voor de heraanleg van de voetpaden kan je terecht bij stad Roeselare. 

 



Afval 

Tijdens de werken plaats je de afvalzakken aan de kruispunten met de Weststraat, de Uilstraat en de Albrecht Rodenbachstraat. 

MIROM komt die op de voorziene dagen en uren ophalen. 

Meer info 

Volg de aanbevolen omleiding en het verloop van de warmtenet-werken op warmtenetroeselare.be en van de werken voor de 

heraanleg van de voetpaden op roeselarebereikbaar.be. Wil je persoonlijk via e-mail geïnformeerd worden? Schrijf je dan in op 

mirom.be/warmtenet-je-buurt. 

Contact 

Warmtenet-werken 

Gianni D’Angelo – 051/ 26 03 53 – warmtenet@mirom.be 

www.warmtenetroeselare.be 

Werken heraanleg voetpaden 

Annemieke Lamote – 051 26 97 86 – pod@roeselare.be 

 

 

 

 

CLB 

Burgerschool 

            Werfzone warmtenet 

          Ophaalpunt afval 

Warmtenet Fase 1  

Warmtenet Fase 2 

 

Wegeniswerken tot eind maart 2017 

Wegeniswerken van halfweg maart 

tot 1ste helft mei 2017 

mailto:warmtenet@mirom.be
http://www.warmtenetroeselare.be/

