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Inhoud

• Voorstelling warmtenet Roeselare
• Wat en waarom?

• Waar?

• Werken Hugo Verrieststraat en Cichorei- & Rondekomstraat
• Wanneer? (planning)

• Impact

• Contactgegevens bij vragen of problemen
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Van 30 januari 
tot half maart

Aansluitend 
tot eind april

MSKA Louis Tant

Voormalig 
postgebouw

Wereldhuis

Planning



Voetpaden blijven toegankelijk

Bereikbaarheid met auto

• Niet mogelijk 
• Tussen Kokelaarstraat en Brugsesteenweg

• Wel 
• Altijd voor hulpdiensten

• Altijd voor kleinere leveringen na 
afstemming met aannemer ter plaatse

• Op aanvraag bij MIROM voor grote 
leveringen en verhuizingen

Hugo Verrieststraat



Parkeren

• Op straat niet mogelijk in werfzone

• Parking (Vandenbulcke)
blijft toegankelijk

• Garages even huisnummers niet 
toegankelijk
Garages huisnummers 21 tot 41 niet 
toegankelijk

• Gratis parkeren voor alle bewoners 
op Moermanparking

Hugo Verrieststraat



Hugo Verrieststraat

Huisvuilophaling   

• aan eindpunten werfzone

• aan kruispunt met Adriaen Willaertstr.

huisvuilophaalpunt



Hugo Verrieststraat

Omleiding voor doorgaand verkeer



Voetpaden blijven toegankelijk

Bereikbaarheid met auto

• Niet mogelijk 
• in Cichoreistraat tussen Hugo Verriest- en 

Landbouwstraat

• in Rondekomstraat tussen Weverij- en 
Vlasstraat

• Wel 
• altijd voor hulpdiensten

• op aanvraag voor leveringen en verhuizingen

• op aanvraag bij MIROM voor grote leveringen 
en verhuizingen

Cichorei- &
Rondekomstraat

werken naast de rijweg

doorgaand verkeer mogelijk



Parkeren

• Op straat niet mogelijk in werfzone

• Moermanparking en parking 
Wereldhuis blijven toegankelijk

• Garages even huisnummers niet 
toegankelijk

• Gratis parkeren voor alle bewoners 
op Moermanparking

MoermanparkingWereldhuis

Cichorei- &
Rondekomstraat

werken naast de rijweg

doorgaand verkeer mogelijk



Huisvuilophaling

• aan eindpunten werfzone

• aan kruispunten met zijstraten

Cichorei- &
Rondekomstraat

werken naast de rijweg

huisvuilophaalpunt



Cichorei- &
Rondekomstraat
Omleiding voor doorgaand verkeer



Contactinformatie

Praktische vragen over o.a. parkeren en problemen bij 
of specifieke vragen over de werken:

Gianni D’Angelo – Communicatiedienst MIROM

E   warmtenet@mirom.be

T   051 / 26 03 53 (algemeen nummer 051 / 26 03 50)

Wij staan in nauw contact met de aannemer



Contactinformatie

• Je krijgt volgende week nog een bewonersbrief
in je brievenbus

• Je kan intekenen op mailing via MIROM-
website: mirom.be/warmtenet-je-buurt

• Je vindt nog meer info op onze projectwebsite:
warmtenetroeselare.be



Vragen?

Bedankt voor 
uw aandacht!


