
Warmtenet-werken in  je  buurt

Aan de bewoners en handelaars

Warmtenetwerkzaamheden 

MIROM Roeselare breidt momenteel haar warmtenet uit. Her en der in het stadscentrum worden er ondergronds 

warmtenetbuizen geplaatst. Zo kunnen organisaties gebruik maken van duurzame energie en besparen we vele liters 

stookolie of m³ gas. 

Ook in je buurt 

Vanaf 7 november tot 17 januari zijn er in de Kokelaarstraat werkzaamheden. We hopen samen met de aannemer de werken 

nog eind dit jaar te kunnen afronden. De exacte duur is afhankelijk van factoren waarop we geen vat hebben. Zoals onder 

meer het weer en de situatie ondergronds. Gedurende de werken is de Kokelaarstraat niet toegankelijk voor plaatselijk en 

doorgaand verkeer. Alleen de voetpaden blijven toegankelijk. De panden zijn dus alleen te voet bereikbaar. Parkeren in de 

Kokelaarstraat is niet mogelijk. Ook de garages in de Kokelaarstraat zijn niet toegankelijk voor voertuigen.

Moerman-parking

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

Kokelaarstraat en eigenaars/huurders van een garage in de Kokelaarstraat kunnen tijdelijk gratis parkeren op de Moerman-

parking (Cichoreistraat). Per wooneenheid worden er maximaal twee parkeerkaarten afgeleverd. Doe hiervoor je aanvraag 

in de parkingshop van de Wallenparking, Wallenstraat 49. Neem zeker je identiteitskaart, inschrijvingsbewijs auto en 

bewijs eigenaarschap of huurovereenkomst garage mee. Voor meer info: http://www.parkeren.be/roeselare/parkeerbeleid  

(051 20 61 85).  Heb je tijdens de werken nog vragen dan kan je contact opnemen met MIROM of ter plaatse met de aannemer. 

Afval 

Tijdens de werken plaats je de afvalzakken aan het begin of het einde van de werfzones. MIROM komt die dan op voorziene 

dagen en uren ophalen.

 

Leveringen, verhuis en werken 

Wie in de werfzone woont en tijdens de werken een grote levering, een verhuis of werken aan zijn pand heeft gepland, kan 

daarvoor contact opnemen met MIROM

www.warmtenetroeselare.be

Meer info

Volg de omleiding en het verloop van de werken op www.warmtenetroeselare.be. Wil je persoonlijk via e-mail 

geïnformeerd worden? Schrijf je dan in op www.mirom.be/warmtenet-je-buurt.

Contact

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

www.warmtenetroeselare.be



Omleiding

Werken

WARMTENET-WERKEN KOKELAARSTRAAT


