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Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 

 

 

Uw brief van :   Ref. :  Dhr. L. Brouwer 

Uw kenmerk : SB/R&B Tel. :  (073) 615 92 73 

Ons kenmerk : 8592778 Fax :   

Datum : 22 oktober 2019 E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl  

Onderwerp : Terugkoppeling inloopbijeenkomst herinrichting Sportlaan 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  
 

In september 2020 verwachten we te starten met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte in de 

Sportlaan. Het gaat over het deel tussen de Parkweg en de Martinus Nijhofflaan. Eerder ontving u een 

uitnodiging voor de inloopbijeenkomst over deze herinrichting. In deze brief stond dat we in het voorjaar 

zouden starten. Na overleg met de wijkraad, speeltuin ’t Kwekkeltje en Kwekkelstijn besloten we de 

herinrichting te plannen in september. De drukte (in de straat) in deze periode is minder groot.  

 

Terugkoppeling inloopbijeenkomst 

Bijgevoegd aan deze brief vindt u de terugkoppeling van de inloopbijeenkomst. Betrokken bewoners 

deden tijdens deze avond suggesties en stelden hun vragen. De beantwoording van de vragen en 

opmerkingen staan in de bijlage. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met de heer L. Brouwer, projectleider van de afdeling Projectmanagement 

en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 92 73. Of stuur een e-mail naar  

openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘herinrichting Sportlaan’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 

 

 

 

Ir. T.J.J.R. Prinsen 
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BIJLAGE: 

vragen bewoners inloopbijeenkomst Sportlaan 5 september 

 

De staat van de bomen controleren bij het ‘t Kwekkeltje. 

De bomen zijn beoordeeld. Twee elzen zijn in slechte conditie. Deze bomen zullen worden vervangen. 

 

Waarom worden alle bomen verwijderd op de parkeerplaats? 

De bomen op de parkeerplaats worden niet verwijderd. 

 

Waarom blijven de berken staan? Voor de bewoners maakt het niet uit. 

De berken zijn in verminderde conditie. Omdat er al veel bomen verwijderd moeten worden is er voor 

gekozen om ongeveer de helft van de berken toch te laten staan. De andere helft vervangen we. 

 

Indien mogelijk andere bomen planten ter hoogte van nummer 17 t/m 25. 

De lindebomen op deze locatie zijn gezonde, beeldbepalende bomen. Daarom laat de gemeente deze 

bomen staan. 

 

Indien mogelijk bestaande bomen ter hoogte van nummer 17 t/m 25 flink uitsnoeien. 

De bomen krijgen normaal onderhoud. Dit houdt in dat we de bomen in de gaten houden en indien 

nodig elke paar jaar snoeien. 

 

Huidige uitritten handhaven. Daarbij rekening houden met nieuwe beplanting en aan te leggen 

parkeervakken. 

Alle huidige inritten komen in het nieuwe ontwerp weer terug. 

 

Graag bij reconstructie trottoir bij zijstraten heel geleidelijk op- en afgangen voor met name 

rolstoelers en dergelijke. 

Op de hoeken passen we verlaagde stoepranden toe. 

 

Let op belemmeren van het uitzicht als gevolg van de P-vakken bij oversteek speeltuin 

Bij de oversteken die het meest gebruikt worden zijn aan weerszijden groenvakken met lage heesters 

(struiken) ontworpen. Bij de minder gebruikte oversteken is aan de oostzijde daarvan een groenvak met 

lage heesters ontworpen. Hierdoor heeft het verkeer van oost naar west goed zicht op overstekende 

kinderen en omgekeerd. 

 

Doorsteek maken ten opzichte van ingang Kwekkeltje 

De oversteken zijn nauwkeurig ontworpen in samenhang met de locatie van verkeersdrempels, inritten 

en dergelijke. In dit geval zou de doorsteek tegenover de ingang uitkomen op een parkeerplaats en niet 

op een oversteekplaats. Daarnaast is de huidige oversteek nu goed te gebruiken voor minder validen en 

mensen met de fiets aan de hand. Zouden we de doorsteek verplaatsen tegenover de ingang, dan zal 

het hoogteverschil tussen het trottoir en de rijbaan een probleem opleveren. De doorsteek zou dan met 

een trap moeten, wat de toegankelijkheid niet ten goede komt. Het is daarom niet wenselijk om de 

doorsteek hier te maken. 

We zorgen er voor dat het fysiek niet mogelijk is voor bezoekers om op die plek over het muurtje te 

klimmen en dat mensen naar de juiste doorsteken worden geleid. 
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Handhaven mogelijkheid om met groot materiaal 't Kwekkeltje op te rijden 

Dat blijven we handhaven. De ronde cirkel bij de entree blijft. 

 

Waarom wordt het gedeelte van de Martinus Nijhoffstraat tot de tennisvereniging niet meteen 

meegenomen? Veel overlast met parkeren en het keren van busjes. 

Namens het college is toegezegd om het deel van de Sportlaan vóór Kwekkelstein en 't Kwekkeltje aan 

te pakken. Hierop is ook het beschikbare budget bepaald. Met het beschikbare budget is uitbreiding van 

het projectgebied niet mogelijk.  

 

Waarom wordt de herinrichting niet verder doorgetrokken? Nu zit de versmalling in de bocht. 

Ook hier geldt: voor uitbreiding van het projectgebied is geen budget beschikbaar. Het nieuwe deel van 

de Sportlaan dient vanzelfsprekend op een goede manier aan te sluiten op het bestaande deel. De door 

bewoners gesuggereerde maatregelen geven meer veiligheidsrisico's dan de maatregelen die we nu 

hebben voorgesteld. De weg wordt geleidelijk aan wel smaller, maar tweerichtingsverkeer blijft mogelijk 

zonder te hoeven stoppen. Bovendien is er vanaf huisnummer 11 al zicht op de bocht. 


