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Wie is Mirom?
• Intergemeentelijke samenwerking

• Afvalbeleid 15 gemeenten

• +/- 270 000 inwoners

• Opgericht in 1973

• Mirom Roeselare en Mirom Menen

• Preventie, inzameling en eindverwerking van afval

• Verbrandingsinstallatie met stadsverwarmingsnet (1986)



Wat is een warmtenet?

PRODUCENT WARMTEVERBRUIKERS
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Planning werken

Fase 2
22 aug tot 31 aug

Fase 1
8 aug tot 19 aug 

* werken in augustus
* latere uitvoering – indicatieve planning



Fase 1 - Noordstraat
• Van 8 aug tot ongeveer 19 aug (2 werkweken)

• Werfzone tussen straatnummers 104 en 130 
(beide zijden) niet toegankelijk voor verkeer. 
Panden alleen te voet toegankelijk

• Voetpad afwisselend aan 1 kant bereikbaar

• Niet toegankelijk voor fietsers, tenzij te voet 
met de fiets aan de hand



Fase 1 – omleiding verkeer



Fase 2 – Kruispunt Hugo Verrieststraat
• Volgend op werken Noordstraat (indicatief 

22 aug tot 31 aug, anderhalve werkweek)

• Werfzone beperkt tot het kruispunt zelf en niet 
toegankelijk voor het verkeer

• Passage te voet steeds mogelijk

• Niet toegankelijk voor fietsers, tenzij te voet 
met de fiets aan de hand



Fase 2 – omleiding verkeer



Praktische info

• Parkeren: steeds buiten de werfzone

• Verhuis/grote leveringen/werken aan uw woning/andere… graag contact opnemen, wij helpen u verder (zie 
contactgegevens volgende dia)

• Afvalophaling:
* gewoonlijke ophaaldagen (kalender MIROM)
* begin- of eindpunt van de werfzone

• Maatregelen handelaars:
Info via Dienst Wonen, Economie en Landbouw, stad Roeselare
e-mail: economie@roeselare.be
T: 051/23 23 36 F: 051/23 26 29

mailto:economie@roeselare.be


Contactinformatie
• Verdere info:

www.mirom.be/warmtenet
www.roeselarebereikbaar.be

• Praktische vragen rond o.a. parkeren
od@roeselare.be
T: 051/26 97 86

• Bij problemen of specifieke vragen:
Gianni D’Angelo – communucatiedienst MIROM
warmtenet@mirom.be
T: 051/ 26 03 53
(algemeen nummer 051/26 03 50)
Wij staan in nauw contact met de aannemer

• Er volgt nog een bewonersbrief en folder in je brievenbus

• Mogelijkheid tot intekenen op mailing via website MIROM: 
www.mirom.be/warmtenet-je-buurt

http://www.mirom.be/warmtenet
http://www.roeselarebereikbaar.be/
mailto:od@roeselare.be
mailto:warmtenet@mirom.be


Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!


