
Bewonersbrief 7 - 11/06/2018 - Residentie Rozendaele 

 

Beste bewoners,  

Graag willen we u informeren over twee zaken:  
1) parkeren op en rond Residentie Rozendaele 

2) verstopping in de riool door frietvet  

 

1) Parkeren 

Recent werd het parkeerschema op het domein van Residentie Rozendaele herbekeken. Er werd 

beslist om naast de 6 bestaande parkeervakken achteraan het appartementsgebouw nog een 7de 

parkeervak te voorzien. Het passeren van eventuele hulpverleningsvoertuigen zal hierdoor niet  in het 

gedrang komen.  

Verder blijven eerdere richtlijnen voor het parkeren nog steeds hetzelfde als voorheen. We vragen 

vriendelijk om enkel te parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen: 

- 7 parkeervakken achter het appartementsgebouw (kleur blauw op plan): enkel voor bewoners 

- 2 parkeervakken 15min. aan ingang gebouw (kleur geel op plan): voor bewoners en bezoekers 

- ruime parkeergelegenheid in de Rozendalestraat (kleur paars op plan): voor bezoekers 

- ondergrondse parking: voor bewoners 

In bijlage vindt u een plannetje terug waarop nogmaals aangegeven staat waar u als bewoner wel en 

niet mag parkeren. Ook de parkeerplaatsen voor bezoekers zijn er duidelijk op aangeduid. Aan de 

ingang van het gebouw (bij de brievenbussen en deurbellen) zal eveneens een kopie van dit plan 

bevestigd worden om uw bezoekers er attent op te maken waar ze al dan niet mogen parkeren.  

 

2) Frietvet 

Reeds twee jaar op een rij merken we dat het rioolputje aan de fietsenstalling volledig verstopt zit. 

De verstopping wijst duidelijk op frietvet dat in het rioolputje gegoten wordt. Het gieten van frietvet 

en andere vetten in riolen kan ernstige problemen met zich meebrengen. Gelukkig waren we er steeds 

tijdig bij en werd dit uitgekuist door een bewoner.  

Indien de riolering omwille van een verstopping moet uitgekuist worden door een gespecialiseerde 

firma zal dit heel wat kosten teweegbrengen die zullen aangerekend worden aan alle bewoners van 

Residentie Rozendaele. Om dit te voorkomen dringen we erop aan om geen frietvet of andere vetten 

meer in het rioolputje, of andere afvoerplaatsen (toilet, gootsteen, …) te gieten. 

Tip: Giet je (afgekoeld) frietvet in een lege plastic fles en breng deze GRATIS naar: 

- het containerpark:  Hille Zuid 13, 8750 Wingene 

ma-di-wo-vr: open van 14u30 tot 19u 

za:   open van 9u tot 15u 

do-zo:   gesloten 

- inzamelpunt in de Delhaize:   H. Sacramentstraat 43, 8750 Wingene 

 



Indien u nog vragen of opmerkingen heeft omtrent bovenstaande informatie, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met De Mandelbeek op het nummer 051 30 25 45.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Fien D’Huyvetter 

Sociaal medewerkster De Mandelbeek 

 

 

 


