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Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 12 september organiseerden wij een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de
openbare ruimte van de Nederlandse Buurt. Tijdens deze avond hebben wij van betrokken bewoners
diverse suggesties en opmerkingen ontvangen op het ontwerp. Met deze input wilden we graag iets
doen. Het ontwerp hebben we, daar waar mogelijk en in samenspraak met de
wijkvertegenwoordigers, aangepast. Meer hierover leest u in deze brief.
Wat hebben we gedaan?
Naar aanleiding van de suggesties en opmerkingen hebben we ten opzichte van het eerste ontwerp
een aantal aanpassingen aangebracht. In dit proces hebben we rekening gehouden met de wensen
van de betrokken bewoners en met de geldende verkeersregels en de wettelijke richtlijnen. Dit
aangepaste ontwerp is op donderdag 17 oktober 2019 besproken met de wijkvertegenwoordigers. In
overleg is besloten het gewijzigde ontwerp via deze bewonersbrief met u te delen.
Wat is er veranderd?
 In de Haarlemstraat, Arnhemstraat en ’s-Gravenhagestraat is de behoefte om aan beide zijde
te parkeren. In het aangepaste ontwerp hebben we dit mogelijk gemaakt. Hierdoor wordt de
rijbaan smaller dan in de huidige situatie. Dit geeft niet genoeg ruimte voor
tweerichtingsverkeer in de straat. Volgens de richtlijnen betekent dit dat we de rijbaan moeten
veranderen naar éénrichtingsverkeer. Dit geldt voor zowel auto’s als voor fietsers.
 In het aangepaste ontwerp brengen we nu tegenover elk huis één parkeerplaats aan. Op
deze parkeerplaatsen mag iedereen parkeren.
 De parkeerplaatsen voor vergunninghouders blijven wél behouden. Voor hen verandert er
niets.
Het verslag
Wilt u meer weten over de aanpassingen in het ontwerp? Het uitgebreide verslag van het overleg en
de ontwerpen kunt u vinden op onze website: www.s-hertogenbosch.nl/Nederlandsebuurt

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met de heer H. Azimi, projectleider van de afdeling Projectmanagement
en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 54 96. Of stuur een e-mail naar
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘herinrichting Nederlandse Buurt’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen

