Toegangspas Selectief Toegangssysteem
Het systeem bestaat uit een beweegbare piramide of palen in het wegdek. Het toegangssysteem beschermt
weggebruikers, het minimaliseert overlast voor belanghebbenden en waarborgt de bereikbaarheid. Bij
misbruik kan Stadstoezicht de toegangspas blokkeren. Bijvoorbeeld als u parkeert in het gebied of anderen
met uw pas het afgesloten gebied in laat rijden.

Voorwaarden toegangspas Binnenstad
Wanneer kan ik het afgesloten gebied in de binnenstad in?
Met een toegangspas krijgt u toegang tot het afgesloten gebied. U kunt geen rechten ontlenen aan
de toegangspas, zie “Houdt u rekening met” onder “Algemene voorwaarden toegangspas”.
Mensen zonder toegangspas krijgen toegang tot het afgesloten gebied van maandag t/m zondag van
07.00 - 11.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur. Uitgezonderd koopavonden van 21.00 - 22.00 uur.
Wie komt in aanmerking voor een toegangspas?
 Bewoners of bedrijven die beschikken over een eigen parkeergelegenheid binnen de gesloten
verklaring.
 Bedrijven gevestigd binnen de gesloten verklaring met een bezorgdienst op afroep voor goederen die
worden geleverd aan klanten. De bezorgdienst moet uitdrukkelijk onderdeel uitmaken van de
bedrijfsvoering.
 Erkende geld- en waardetransporteurs voor zover zij regelmatig binnen de gesloten verklaring moeten
 zijn voor het verrichten van werkzaamheden.
 Beveiligingsdiensten voor het verrichten van werkzaamheden waarbij zij voor de uitvoering van hun
 werkzaamheden afhankelijk zijn van een uiterlijk herkenbaar bedrijfsvoertuig.
Erkende stadsdistributeurs.
Voor welk toegangssysteem kom ik in aanmerking?
U krijgt een toegangspas voor het selectief toegangssyteem waarmee u via de kortste route door de
binnenstad naar uw adres kunt rijden.

Voorwaarden toegangspas Bossche Broek
Waar ligt het Bossche Broek?
Het Bossche Broek is het natuur- en stiltegebied tussen de Sterrenbosweg en de Zuiderplasweg.
Waar is de piramide aangebracht?
De piramide is aangebracht in de Sterrebosweg.
Wanneer kan ik het gebied in?
U kunt het gebied alleen in met een toegangspas.
Wie komt in aanmerking voor een toegangspas?
 De pachter van het paviljoen: Aan de pachter wordt op aanvraag ontheffing verleend, tevens geldt
voor het
 parkeren van een voertuig direct nabij het paviljoen;
 Sportverenigingen: Aan besturen en door hen aan te wijzen leden van de sportverenigingen met een
 vestiging in het gebied wordt op aanvraag ontheffing verleend. Het parkeren van voertuigen in het
gebied
Bossche Broek is niet toegestaan, uitgezonderd het parkeren op eigen parkeerterreinen.
 Eigenaren en pachters van gronden; De eigenaren of pachters die aantonen dat zij eigenaar of
pachter zijn



van grond die kadastraal is gelegen in het gebied “het Bossche Broek”;
Bedrijven voor de uitvoering van werkzaamheden.

Voorwaarden toegangspas Henriëttewaard
Waar ligt de Henriëttewaard?
De Henriëttewaard is de doorgangsweg tussen de Treurenburg en de Graaf van Solmsweg.
Waar is de piramide aangebracht?
De piramide is aangebracht in het wegdek van de Henriëttewaard.
Wanneer kan ik het gebied in?
U kunt met een toegangspas de Henriëttewaard altijd inrijden. Mensen zonder toegangspas
kunnen dat ook, maar niet van maandag t/m zondag van 07.00 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.30
uur.
Wie komt er in aanmerking voor een toegangspas?
 Bewoners en bedrijven in het gebied: bewoners en bedrijven die volgens de BRP en het register van
de
 Kamer van Koophandel gevestigd zijn binnen het gebied van de geslotenverklaring Henriëttewaard;
 Woon-werkverkeer: bewoners die volgens de BRP ingeschreven staan in Engelen of Bokhoven dan
wel
 Hedel of Amerzoden en waarvan het werkadres aantoonbaar door een werkgeversverklaring
gelegen is in
Hedel of Ammerzoden dan wel Engelen of Bokhoven.
 Eigenaren en pachters van gronden; De eigenaren of pachters die aantonen dat zij eigenaar of
pachter zijn
van de grond die kadastraal gelegen is binnen het gebied van de gesloten verklaring
Henriëttewaard;
 Taxi- post- en koeriersdienst; Indien deze dienst aantoont op regelmatige basis meerdere adressen
binnen
de gesloten verklaring Henriettewaard te bedienen;
 Langzaam rijdend verkeer, zoals tractoren, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen.

Voorwaarden toegangspas Gestelseweg
Waar is de piramide aangebracht?
In het wegdek van de Oude Gestelseweg.
Wanneer kan ik het gebied in?
U kunt het gebied alleen in met een toegangspas.
Wie komt in aanmerking voor een toegangspas?
 Bewoners en bedrijven in het gebied: bewoners en bedrijven die volgens de BRP en het register van
de
 Kamer van Koophandel gevestigd zijn binnen het gebied van de gesloten verklaring Gestelseweg.
Onder het
gebied vallen de straten; Koestraat, Pettelaarseweg, Pleinse Dijk, Rooistaarstraat, Hemelrijkstraat,
Lookerstraat, Dooibriek, Venstraat, Wolfsdreef, Houwsestraat, Vogelenzang, Haanwijk, Ruimel,
Kapelbergstraat, Sterrenbos, Oud Herlaer, Krakkensteinweg en Mudakkerse Dijk.
 Woon-werkverkeer: Voor bedrijven wordt ten behoeve van werknemers een ontheffing verleend voor
woonwerkverkeer, als er wordt aangetoond dat de persoon werkzaam is bij het bedrijf (door middel van een
werkgeversverklaring).







Eigenaren en pachters van gronden; De eigenaren of pachters die aantonen dat zij eigenaar of
pachter zijn
van de grond die kadastraal gelegen is binnen het gebied van de geslotenverklaring Gestelseweg;
Taxi- post- en koeriersdienst; Indien deze dienst aantoont op regelmatige basis meerdere adressen
binnen
de geslotenverklaring Gestelseweg te bedienen en aantoont dat de te volgen route door de
wegafsluiting
onevenredig wordt verlengd;
Langzaam rijdend verkeer, zoals tractoren, brommobielen en gehandicaptenvoertuigen.

Woon- en werkverkeer
U krijgt géén toegangspas voor woon-werkverkeer naar bedrijven in het afgesloten gebied.

Algemene voorwaarden toegangspas
Kosten
De toegangspas is gratis. U betaalt € 20,00 aan borg en u krijgt deze terug als u de toegangspas inlevert.
Aanvraag
Indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, dan kunt u de toegangspas aanvragen via het
digitaal loket www.parkeren.s-hertogenbosch.nl. Kies bij vergunningsoort voor “Overige producten”.
Inleveren
Hebt u de toegangspas niet meer nodig? Dan kunt u de toegangspas terugsturen naar afdeling
Stadstoezicht of inleveren op het stadskantoor (Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch).
Afdeling Stadstoezicht
Antwoordnummer 31
5200 WB ’S-HERTOGENBOSCH
Indien u de toegangspas inlevert of terugstuurt, vragen wij u om uw NAW-gegevens én
rekeningnummer te vermelden. Na ontvangst van de toegangspas krijgt u het borgbedrag teruggestort.
Houdt u rekening met

Aanwijzingen van de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren, die te allen tijden moeten worden

opgevolgd.

Bij het gebruik van uw ontheffing u geen hinder mag opleveren voor het overige verkeer.

Het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 bij het gebruik van uw ontheffing gewoon van
toepassing is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een parkeerverbod.

Het bij evenementen, markten en de kermis kan voorkomen dat uw ontheffing niet geldt. U heeft dan
geen toegang tot het afgesloten gebied.

Als u na een waarschuwing, binnen twee maanden na deze waarschuwing, zich niet houdt aan de
voorwaarden die aan uw ontheffing verbonden zijn, dan kan uw ontheffing worden ingetrokken.

