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Geachte heer, mevrouw, 

 

De gemeente gaat het terrein rondom zwembad Kwekkelstijn herinrichten, waardoor o.a. meer 

parkeerplaatsen ontstaan. Bij speeltuin ’t Kwekkeltje worden ook extra parkeerplaatsen aangelegd. 

Het naastliggend braakliggend terrein wordt gereed gemaakt voor woningbouw.  

 

De werkzaamheden rondom het zwembad en ’t Kwekkeltje starten medio februari en zijn medio 

oktober 2014 gereed. De werkzaamheden voor de voorbereidingen van de woningbouw (aanleg 

bouwwegen, riolering en nutsvoorzieningen) starten september en zijn medio december 2014 

gereed.  

 

Ik zal u regelmatig informeren over de werkzaamheden die plaats gaan vinden. In deze brief 

ontvangt u nadere informatie over de te kappen bomen en het archeologisch onderzoek. 

 

Wat zijn de werkzaamheden? 

Voor de uitvoer van bovengenoemde werkzaamheden worden van 17 tot en met 21 februari 2014 

bomen gekapt. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning. Het bouwverkeer zal zoveel 

mogelijk gebruik maken van de toegangsweg aan de Deken van Roestellaan. Firma Van Weert 

Rondhout B.V. uit Loosbroek voert deze werkzaamheden voor ons uit. 

 

Nadat de kapwerkzaamheden gereed zijn wordt er archeologisch onderzoek verricht. Het bedrijf dat 

deze werkzaamheden uitvoert is nog niet bekend. 

U ondervindt hinder door de werkzaamheden die wij uitvoeren. Wij realiseren ons dat en proberen 

de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
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Planning 

We verwachten dat de kapwerkzaamheden 21 februari 2014 gereed zijn.  

Wij informeren u als we door (weers-)omstandigheden van de planning af moeten wijken.  

 

Hebt u vragen? 

Neemt u dan contact op met de heer S. Broeder. Zijn telefoonnummer is (073) 615 55 06, of stuur 

een e-mail aan realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van het kenmerk van deze 

brief. 

 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig  

Hebt u een vraag, klacht of melding over zaken in de openbare ruimte? Denk hierbij aan verstopte 

straatputten, kapotte lantaarnpaal, vernielingen, (zwerf)vuil en rommel, verzakte stoeptegels, 

illegaal gestort afval, etc. Neemt u dan contact op met het Meldpunt Schoon, Heel en Veilig. 

Telefoonnummer (073) 615 55 55 of via www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, 

 
A.M. Krop 
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