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Vergadering raadscommissie voor openbare werken en mobiliteit 
 

Geachte mevrouw, geachte heer 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor de vergadering van de raadscommissie openbare werken 
en mobiliteit op donderdag 19 oktober 2017 om 19.00u in zaal Rolarius (ingang 

Zuidstraat). 
 

De volgende punten staan op de agenda: 
 

1. Weg- en rioleringswerken in de verkaveling V1545/1 "Gitsestraat Roobaertpark 
Noordoost" - Matexi - Ontwerp en tracé van straten – Goedkeuring 

 
2. Weg- en rioleringswerken in de verkaveling V1546/1 "Gitsestraat Roobaertpark 

Zuidoost" - Matexi - Ontwerp en tracé van straten – Goedkeuring. 
 

3. WEG/368-2017 - Riolerings- en wegeniswerken in de Izegemsestraat en omgeving. 
Aanleg KP Zeger Maelfaitstraat - Lekkenstraat + doortrekken fietspaden - 

lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht – Goedkeuring. 
 

4. Aanvullende verkeersreglementen – kennisname: 
 

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen op de O. – L. - Vrouwemarkt 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4141 
Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische 

voertuigen op het Kerkplein 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4143 

Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen in de Izegemseaardeweg 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4144 
Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische 

voertuigen in de Brugsesteenweg 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4200 
Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen op de Botermarkt 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4203 
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Aanvullend verkeersreglement inzake de aanleg van parkeerplaatsen voor elektrische 
voertuigen in de Sint - Amandsstraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4204 
Aanvullend verkeersreglement inzake de parkeerregeling ter hoogte van de Seringenstraat 

67 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4474 

Aanvullend verkeersreglement inzake de verkeersregeling na de heraanleg van de 
Izegemsestraat 

https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4476 
Aanvullend verkeersreglement inzake beperkt éénrichtingsverkeer in de Steenstraat, 

tussen de Gitsestraat en de Brugsesteenweg 
https://besluitvorming.roeselare.be/do/decree/detail?id=4492 

 
5. Uiteenzetting door de projectleider trafiroad: vertraging Shop&Go 

 
6. Variapunten. 

Bespreking van de vooraf ingediende vragen door de commissieleden 
 

 
 

Gerdi Casier  
Voorzitter 
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