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Geachte heer/mevrouw,
Op dit moment bereiden we de eerste fase van de herinrichting van de openbare ruimte van de
Hollandse Buurt voor. We leggen parkeerplaatsen aan en vervangen de voetpaden en rijbanen. Het
groen passen we aan en er komt meer groen in de wijk. En we vervangen de rioleringen. De
herinrichting bestaat uit twee fases. De eerste fase start in de eerste helft van 2020. De tweede fase
voeren we later uit. Vóór de start van de werkzaamheden ontvangt u meer informatie.
Op de achterzijde van deze brief vindt u een overzichtstekening. Hierop staat het gebied waar we aan
de slag gaan in de eerste en in de tweede fase.
Inloopbijeenkomst
Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 12 september 2019. Op deze
avond informeren wij u over de openbare ruimte in uw buurt.
Datum
Donderdag 12 september
Tijd
19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel
Adres
Helftheuvelpassage 115, 5224 AC 's-Hertogenbosch
U kunt op elk moment tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen. De projectleider en de ontwerper van
de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de
herinrichting.
Waterbewustzijn
Wij maken de Hollandse Buurt groener en passen de hemelwaterafvoer aan. Zo wordt de wijk beter
bestand tegen hevige neerslag. De planten vangen de regen op en geven schaduw en verkoeling bij
hitte. Ook u kunt uw huis en tuin inrichten voor minder hitte en de opvang van regenwater. Tegelijk
met de werkzaamheden willen wij u hierbij helpen. Tijdens de informatieavond geven we hier meer
uitleg over en beantwoorden we uw vragen.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kom dan vooral naar de inloopbijeenkomst. Of stuur een e-

mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘inloopbijeenkomst herinrichting
Hollandse Buurt’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,
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