
Warmtenet-werken in  je  buurt

Aan de bewoners

Warmtenetwerkzaamheden

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

geplaatst. Zo kunnen onder andere scholen en ziekenhuizen gebruik maken van duurzame energie en besparen we vele liters 

stookolie of m³ gas.

Ook in je buurt

Vanaf 6 maart tot en met begin april zijn er in de Juffrouw Lamotestraat werkzaamheden. De exacte duur is afhankelijk van factoren 

waarop we geen vat hebben. Zoals onder meer het weer en de situatie ondergronds.

Om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden gebeuren de werken in twee fasen van telkens twee weken. Gedurende de 

werken blijven de voetpaden toegankelijk en wordt de Juffrouw Lamotestraat een tweerichtingsstraat.

Bereikbaarheid met de auto:

Fase 1

- geen verkeer mogelijk tussen het fietspad en het kruispunt van de Juffrouw Lamotestraat

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

werken (na tijdig contact met MIROM)

De ondergrondse parking blijft toegankelijk. Parkeren op straat in de werfzone is niet mogelijk. Garages en opritten in de werfzone 

zijn met het voertuig niet toegankelijk. 

Fase 2

- geen verkeer mogelijk tussen blok 4 en het kruispunt van de Juffrouw Lamotestraat

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

werken (na tijdig contact met MIROM)

De ondergrondse parking blijft toegankelijk, maar de inrit wordt tijdelijk in- en uitrit. Parkeren op straat in de werfzone is niet 

mogelijk. Garages en opritten in de werfzone zijn met het voertuig niet toegankelijk. 

Parking in de Weststraat

De parkeerhinder voor eigenaars en huurders van een woning in de Juffrouw Lamotestraat willen we zo beperkt mogelijk houden. 

Daarom is voor hen een tijdelijke gratis parkeerruimte voorzien in de Weststraat op een braakliggend terrein (zie plannetje) links 

naast het magazijn van AZ Delta. Doe hiervoor je aanvraag bij MIROM Roeselare door dit te mailen naar warmtenet@mirom.be:

o             een kopie van de identiteitskaart 

o             het inschrijvingsbewijs van de auto 

o             een bewijs van eigenaarschap of huurovereenkomst van een garage 

o             nummerplaat van de wagen

Op basis van die gegevens bezorgen wij jullie dan een geldige parkeerkaart.

Afval

Tijdens de werken plaats je de afvalzakken op aan het kruispunt van de Juffrouw Lamotestraat en aan het pleintje. MIROM komt die 

dan op voorziene dagen en uren ophalen.

www.warmtenetroeselare.be

Meer info

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

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

Contact

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

www.warmtenetroeselare.be
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