
Warmtenet-werken in  je  buurt

Aan alle bewoners en handelaars

Warmtenetwerkzaamheden

Vanaf deze zomer breidt MIROM zijn warmtenet uit. Zo kunnen organisaties gebruik maken van duurzame energie en 

besparen we vele liters stookolie of m³ gas.

Ook in je buurt

Vanaf 8 augustus tot  eind augustus zullen er werkzaamheden in jouw buurt zijn om de warmtenetbuizen te plaatsen. 

Gedurende die werken zal een deel van de Noordstraat (vanaf 8 augustus tot ongeveer 19 augustus) deels en het 

kruispunt van de Hugo Verrieststraat-Jan Mahieustraat-Kokelaarstraat-Cichoreistraat (aansluitend tot ongeveer 31 

augustus) volledig voor het doorgaand verkeer zijn afgesloten. 

Parkeren en bereikbaarheid

Bewoners en passanten zullen een andere route moeten volgen om hun bestemming te bereiken. Deze werken worden 

lokaal aangeduid of zijn terug te vinden op www.warmtenetroeselare.be. Er zal tijdens die werken parkeerhinder zijn.

De woningen blijven bereikbaar voor voetgangers. Heb je tijdens de werken nog vragen dan kan je contact opnemen 

met MIROM (zie gegevens onderaan) of ter plaatse met de aannemer.

Tijdens de werken in de Noordstraat (aan het kruispunt met de Kokelaarstraat) kan er geparkeerd worden in de Noordstraat 

(behalve in de werfzone) en in de Kokelaarstraat. Tijdens de werken aan het kruispunt van de Hugo Verrieststraat met 

de Kokelaarstraat zijn dit de uitwijkmogelijkheden om te parkeren: Hugo Verrieststraat, Kokelaarstraat, Cichoreistraat 

en de Jan Mahieustraat.

Afval

De afvalzakken kunnen worden geplaatst aan het begin en 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 (zie gegevens onderaan). Daarna nemen we contact op met de werfleider.

www.warmtenetroeselare.be

Meer info

Volg de omleiding en het verloop van de werken op www.warmtenetroeselare.be. Wil je persoonlijk op de hoogte 

worden gehouden? Schrijf je dan in op www.warmtenet.be/werken.

Contact

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