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Geachte raadsleden,  
 

Wij zetten ons in voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het centrum 

van Rosmalen waarbij we ruimte bieden aan de fiets en de voetganger in het centrum. Hiervoor treffen 

we maatregelen. Met deze brief informeren we u hier over. Allereerst leest u meer over het proces. 

Daarna vindt u een toelichting op het maatregelenpakket. 

 

Proces 

Uw Raad nam op 5 juni 2019 de motie ‘Afronden centrum Rosmalen’ en op 12 november 2019 

amendement ‘Extra financiële middelen openbare ruimte Centrum Rosmalen’ aan met hiernaan 

gekoppeld een bedrag van € 35.000,-. Hiermee droeg u ons college op in overleg met 

belanghebbende partijen een set aan met elkaar samenhangende maatregelen uit te werken voor het 

centrumgebied in Rosmalen.  

 

Afgelopen periode hebben we met Centrum Management Rosmalen en Wijkraad Rosmalen Centrum 

& Hondsberg (hierna: Wijkraad) op verschillende momenten samengewerkt. Op 19 november 2020 

zijn de laatste punten besproken om te komen tot een compleet en gedragen maatregelenpakket. Met 

bewoners van de Korte Venstraat en Brouwerijstraat vond al eerder overleg plaats over de nieuwe 

inrichting van hun straat. Met dit doorlopen van het proces en de vaststelling van het bijbehorend 

maatregelenpakket beschouwen we de motie als afgerond. 

 

Maatregelenpakket 

Hieronder leest u tot welke maatregelen wij zijn gekomen. In het maatregelenpakket staan drie punten 

centraal; we geven ruim baan aan fietsers en voetgangers, we sturen op parkeren in relatie tot 

centrumontwikkeling en richten een aantal randen van het centrumgebied goed in.   

 

Hierop ziet u de locaties van de maatregelen. Na de afbeelding vindt u een toelichting op de 

maatregelen. De nummering van de maatregelen komt overeen met de afbeelding. 
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Ruim baan voor fietsers en voetgangers 

Hiermee zorgen we voor een helder verkeersregime in het centrum met voldoende mogelijkheden 

voor fietsers en voetgangers om prettig te verblijven en vindt een optimalisatie van de 

fietsenstallingsmogelijkheden plaats.  

 

Verkeersregime 

1. Aanpassen van het verkeersregime in het centrumgebied  

Snel na de openstelling van het nieuwe centrum ontstond overlast van verkeer in het centrum. 

Daar is direct op gereageerd en is een geslotenverklaring voor het centrumgebied ingesteld. 

Hiermee is de grootste overlast opgelost. We passen nu het verkeersregime aan. Het nieuwe 

regime sluit beter aan op de wensen in het centrum.  

 

Het nieuwe regime komt overeen met het regime voor de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Dit 

houdt in dat voetgangers, fietsers en nood- en calamiteitendiensten altijd welkom zijn. 

Bestemmingsverkeer staan we toe van 7.00 tot 12.00u en op koopavonden van 21.00 tot 22.00u.  

 

Bepaalde herkenbare doelgroepen kunnen een ontheffing krijgen. Ook het ontheffingenbeleid 

komt grotendeels overeen met de binnenstad. De volgende doelgroepen komen in aanmerking 

voor een ontheffing: lijnbussen, calamiteitendiensten, gemeentelijke onderhoudsdiensten, taxi’s, 

bewoner of ondernemer met eigen parkeergelegenheid binnen de geslotenverklaring, 

bezorgdiensten gevestigd binnen de geslotenverklaring, geld- en waarde transporteurs en 

beveiligingsdiensten.  

 

Het gebied blijft gelijk aan de huidige zone van de geslotenverklaring. De begrenzing van het 

gebied ziet u op de afbeelding op de vorige pagina. 

 

Naast de geslotenverklaring stellen we op het plein van De Driesprong een verbod voor 

bromfietsen en snorfietsen in. Dit voorkomt overlast en onveilige situaties bij de terrassen van de 

horeca. Het verbod geldt dagelijks van 12.00 tot 22.00u. Het gebied ziet u op de volgende 

afbeelding op de volgende pagina. 

 

Fietsparkeren 

2. Ter hoogte van de Jumbo vervangen we verouderde fietsenrekken 

De verouderde fietsenrekken (lock&go) werken niet meer goed. Het is daarom wenselijk de 

rekken te vervangen door nieuwe fietsenrekken. De werkzaamheden worden in jan/feb 2021 

uitgevoerd. 
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In februari start de procedure voor het verkeersbesluit. De uitvoering start zodra de procedure is 

doorlopen. Het verkeersbesluit staat open voor bezwaar. 

 

Parkeren 

Door de verschuiving van het winkelaanbod in het centrum ontstaat ook op andere locaties meer 

behoefte aan kort parkeren voor bezoekers versus lang parkeren voor werknemers en/of bewoners.  

Daarbij wordt ook de parkeerroute aangepast waarbij bezoekers naar de juiste parkeerplaatsen 

worden verwezen. 
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Parkeren auto’s 

3. Voorkomen parkeeroverlast in de Korte Venstraat en Brouwerijstraat door nieuwe inrichting 

Bij de nieuwe inrichting komt er een duidelijk onderscheid tussen rijbaan en trottoir. Dit voorkomt 

foutparkeren en verbetert de verkeersveiligheid. Het inrichtingsplan is opgesteld in overleg met 

bewoners van beide straten. Ook zorgen we bij de herinrichting van de Korte Venstraat en 

Brouwerijstraat over de hele lengte nieuwe plantvakken in het kader van de vergroening. Die 

plekken zijn nu grotendeels verhard. De uitvoering start begin 2021. 

 

4. Instellen blauwe zone op het parkeerterrein De Kentering  

Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de winkels. Door de maatregel wordt de parkeerduur 

verkort naar twee uur. De blauwe zone geldt alleen tijdens winkeltijden. Momenteel is er geen 

limiet aan de parkeerduur. Tijdens winkeltijden moeten langparkeerders op een andere plek 

parkeren, waarbij wordt verwezen naar het Gildeplein. 

 

5. Opheffen blauwe zone parkeerterrein Oude Dijk 

Hiervoor zijn er drie redenen. Allereerst is de parkeerdruk op dit terrein relatief laag. Hierdoor 

draagt de blauwe zone niks bij aan de parkeerregulering. Daarnaast vraagt Centrum Management 

om een aantal extra langparkeerplaatsen voor horecabezoekers. Hiervoor in dit parkeerterrein 

geschikt.  

 

Door enerzijds het opheffen van een blauwe zone terrein (Oude Dijk) en anderzijds het instellen 

van een blauwe zone terrein (Kentering) blijven de handhavingskosten neutraal (daarbij is ook 

meegenomen dat het blauwe zone parkeerterreintje naast de pastorie al is opgeheven).  

 

In februari start de procedure voor het verkeersbesluit voor het aanpassen van de blauwe zones. 

De uitvoering start zodra de procedure is doorlopen. Het verkeersbesluit staat open voor bezwaar. 

 

6. Aanpassen van de parkeerroute op de nieuwe situatie 

Met de nieuwe situatie bedoelen we de wijzigingen van de blauwe zone op parkeerterreinen Oude 

Dijk en Kentering. In de nieuwe situatie liggen de parkeerterreinen met blauwe zone alleen aan de 

zuidoost kant van het centrum. De nieuwe parkeerroute sluit hier beter op aan. Op onderstaande 

afbeeldingen ziet u de nieuwe parkeerroute. 
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Nieuwe parkeerroute in twee richtingen 

 

We passen de borden aan gelijktijdig met de aanpassingen van de borden voor de blauwe zone. 

 

Verkeer 

Inrichting enkele locaties 

7. De inrichting van de Dorpstraat (zuid) is gewijzigd 

De nieuwe inrichting maakt duidelijk dat het niet de bedoeling is om de Dorpstraat in de rijden. De 

aanpassing is in 2019 uitgevoerd.  

 

8. Aanpassing bocht Dorpstraat ter hoogte van De Driesprong 

Dit verbetert de verblijfskwaliteit in het centrum. De aanpassing is eerder dit jaar uitgevoerd.  

 

9. Aanbrengen inritconstructie op kruispunt Dorpstraat (noord) 

De inritconstructie is ter ondersteunding van het bestaande inrijverbod. Het voorkomen van 

(onbewust) inrijden van de Dorpstraat (noord) draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid van 

het verkeer en de bezoekers van het centrumgebied. De uitvoering vindt plaats in de eerste helft 

van 2021. 

 

10. Aanpassen van enkele verkeersborden 

Dit betrof enkele kleinschalige aanpassingen in de zichtbaarheid van de borden. Hierdoor is de 

verkeerssituatie duidelijker geworden. De werkzaamheden zijn al uitgevoerd.  

 

De totale kosten voor de nog uit te voeren maatregelen voor centrum Rosmalen worden naast de 

inzet van het bedrag van € 35.000,- (amendement van 12 november 2019) gefinancierd vanuit de in 

de begroting beschikbare middelen. 
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Vergroenen centrum Rosmalen 

In overleg met wijkbeheer hebben we locaties in beeld gebracht welke we verder kunnen vergroenen. 

Resultaat is dat we zowel aan de Schoolstraat (achterzijde Jumbo), Raadhuisstraat, parkeerterrein 

Achter de Dorpsstraat mogelijkheden zien die we gaan benutten voor groen. Daarnaast zal wijkbeheer 

nog enkele kleine locaties verspreid over het centrum vergroenen. We nemen groen natuurlijk ook 

mee in de planvorming van de nog te realiseren projecten aan de Hoogstraat. 

 

Met deze maatregelen werken wij aan een bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar centrum. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

namens het college, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 

 

 

Bijlage(n): -  


