
Hinder door de Openbare Werken aan de Garage te Izegem. 

 

Maandag 3 maart zijn de openbare werken begonnen voor de her aanleg van de gewestweg N357 of 

de Roeselaarsestraat te Izegem. 

De werken worden uitgevoerd in drie fasen waarbij het einde van de werken voorzien is voor eind 

oktober 2014. 

De eerste fase is op 03/03 begonnen en zal duren tot 15/06/2014. 

Tijdens deze werken is de Roeselaarsestraat volledig onderbroken vanaf de brug onder de E403 tot 

ongeveer ter hoogte van de firma Omniterm. 

Dit betekent dat onze garage en het Octa+ tankstation perfect bereikbaar blijven tijdens de eerste 

fase van de werken. 

Komende vanuit Izegem centrum is er voorlopig geen enkel probleem en mag je door rijden tot aan 

de garage als zijnde uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

Komende vanuit Roeselare is er dus geen doorgaand verkeer tussen Rumbeke en Izegem. Dit 

betekent dat je moet omrijden via de rijksweg N36 tot aan het rond punt ter hoogte van Top 

Interieur.  Hier rij je dan via de Ambachtenlaan tot aan de Sasbrug en neem je de rechter afslag tot 

aan de garage.  Hier moet je rekening houden met een omweg van 6,8km of 9 minuten. 

 



Komende vanuit Kachtem kan je de gewone afrit van de sasbrug niet nemen en moet je omrijden via 

de Ambachtenstraat en Abelestraat om ter hoogte van Café Abeele de Roeselaarsestraat op te rijden. 

Bij deze moet je rekening houden met een omweg van 3,6km of 6 minuten. 

 

 

 

 

Bij de tweede fase van de werken zal de Roeselaarsestraat volledig onderbroken zijn vanaf de firma 

Omniterm tot en met de oprit van de sasbrug. Deze werken zullen normaal plaats vinden van 15/06 

tot 15/09. Tijdens deze fase van de werken zal dezelfde omleiding van toepassing zijn. 

Na 15/09 start de derde fase waarbij de Roeselaarsestraat zal onderbroken zijn ter hoogte van onze 

garage. De omleiding wordt u later medegedeeld.  We zullen dan de toegang tot de garage tijdelijk 

aanmaken zodoende dat we via de sasbrug onze parking kunnen oprijden. 

Eén iets is dus zeker Garage Vanhulle Izegem en Octa+ Tank station 

zullen altijd bereikbaar blijven!   

 

 

 

  


