
Dag Roeselarenaar,

Het warmtenet van Mirom brengt al meer dan 35 jaar duurzame warmte naar diverse gebouwen in Roeselare. Ons 
warmtenet is een ecologisch alternatief voor de individuele verwarmingsinstallaties en daarmee pionieren we in 
Vlaanderen. Binnenkort breidt Mirom het warmtenet uit in jouw buurt. Tijdens deze ‘warme werken’ worden het 
nieuwe stadhuis, het Klein Seminarie, de Sint-Michielskerk en enkele appartementsgebouwen aangesloten op het 
warmtenet.

Helaas brengt het aanleggen van ondergrondse warmteleidingen onvermijdelijk wat hinder met zich mee.  
Om jou zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van wat we gaan doen, wanneer we deze werken uitvoeren  
en vooral wat de hinder voor jou kan betekenen, sturen wij jou deze infobrief.

Wil je meer weten, surf dan naar warmewerken.be. Op die website kan je de meest recente informatie en ook 
eventuele wijzigingen en nieuwsberichten terugvinden.
Heb je geen toegang tot het internet of ben je er helemaal niet vertrouwd mee? Geen nood, we zorgen ervoor dat 
je minstens voorafgaand aan elke nieuwe fase een informatiebrief in de brievenbus ontvangt.

De aanleg van de nieuwe warmtenettak gebeurt in verschillende fasen:
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1: Fase zijkant kerkReeds aangelegd in 2022

leidingen in kelder stadhuis
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2: Fase Zuidstraat
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FASE INDICATIEVE PLANNING

Fase zijkant kerk Van 13 maart tot eind april

Fase Zuidstraat Van 2 mei tot half mei

Fase Patersstraat-Botermarkt Van 7 augustus to eind augustus

Fase Sint-Michielsstraat September 2023

Fase Sint-Michielskerk Oktober 2023
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Hierna volgt informatie in verband met de eerste fase. Deze informatie vind je ook op de website. Voor alle andere 
later startende fasen ga je best kijken op warmewerken.be waar de juiste informatie up to date terug te vinden is.

BEREIKBAARHEID

• Rijweg volledig afgesloten – omleiding wordt voorzien
• Doorgang voetgangers te behouden
• Fietsers met fiets aan de hand
• Parkeergarages Verwerijstraat bereikbaar via Iepersestaat 

(tijdelijk tweerichtingsverkeer)

OPHALING AFVAL

Bewoners in de werfzone zelf dienen op 
de gebruikelijke ophaaldag hun afval te 
plaatsen op de voorziene ophaalpunten op 
de uiteinden van de werfzone.

OMLEIDING

FASE ZIJKANT KERK

Mirom Roeselare o.v.

Oostnieuwkerksesteenweg 121
8800 Roeselare

051 26 03 50
info@mirom.be
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