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En ook


Bezwaarschrift voorgenomen verkeersbesluit aanleg bouwweg voor bouw 
woonplan De Hoef, 2e fase 

Geacht college en hoofd afdeling Leefomgeving,


Het voornemen is om in De Hoef Noord 26 woningen en 62 appartementen te bouwen.

De bouwlocatie is in figuur 1 hieronder aangegeven met een gele rechthoek. 
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Figuur 1: Overzicht de Hoef



In de vaststelling uitwerkingsplan De Hoef Noord, gepubliceerd 24 september 2019 onder 
registratienummer 9290668 wordt in de bijlage de zienswijze van 4 reclamanten 
opgenomen. Van deze zienswijze hebben er 3 betrekking op het verkeer via de Hoef (voor 
langs de hoofdingang van de Annenborch en daarna over de F59). Argumenten zijn kort 
samengevat dat het verkeer over deze route tot zeer ongewenste en gecompliceerde 
verkeerssituaties leidt. Ook wordt als alternatief een extra ontsluiting via de Sportlaan 
voorgesteld. Al deze zienswijzen worden afgewezen met als argument dat de route via De 
Hoef en F59 ruimschoots berekend is op dit verkeersaanbod.


Derhalve waren wij in de volle overtuiging dat alle bouwverkeer langs deze route zou gaan 
verlopen. Op 23 maart 2020 verschenen echter machines op de groene velden achter de 
Annenborch en het Hofgebouw en werden diverse bomen verplaatst. Op de vraag aan de 
werklieden in wiens opdracht dit gebeurde en met welk doel was het antwoord dat de 
Gemeente ’s-Hertogenbosch hier een tijdelijke bouwweg gaat aanleggen. De locatie van 
deze tijdelijke bouwweg is in figuur 1 aangegeven met een gele lijn.


Hierdoor werden wij buitengewoon onaangenaam verrast. Zeker omdat in geen enkele 
publicatie van de gemeente hierover gerept is. Aangezien wij van mening zijn dat er een 
causaal verband is tussen de aangevraagde bouwvergunning en de tijdelijke bouwweg 
maken we daarom bezwaar tegen de af te geven bouwvergunning.


Ondertussen is ook een voorgenomen verkeersbesluit gepubliceerd op 30 maart, ook 
daartegen maken wij bezwaar.


Concreet hebben we de volgende bezwaarpunten tegen de nu geplande tijdelijke 
bouwweg:


1 De tijdelijke bouwweg doorkruist twee drukke fietspaden 
Bij de afslag van de Deken van Roestellaan moet al het verkeer het fietspad oversteken, 
terwijl er even verderop bij de Annenborch ook al een druk oversteekpunt ligt. Ook tussen 
de Annenborch en het Hofgebouw ligt een druk fiets- en wandelpad wat ook gebruikt 
wordt door veel bewoners van Rosmalen Zuid om naar het station en het winkelcentrum 
in het dorp te gaan. Ook dit fiets- en wandelpad wordt doorkruist door deze tijdelijke 
bouwweg. Dus in plaats van één druk oversteekpunt bij de Annenborch hebben we straks 
drie drukke oversteekpunten. Naar ons idee neemt het risico op ongelukken daarmee ook 
exponentieel toe. Het lijkt ons beter één oversteekpunt te hebben en dit zo goed mogelijk 
te beveiligen met verkeersborden en spiegels, zodat het bouwverkeer een zo goed 
mogelijk overzicht heeft. Voor de fietsers en voetgangers betekent dit dat ze op één 
plaats goed op moeten letten in plaats van drie oplet-momenten op drukke plaatsen.


2 Annenborch en Hofgebouw worden ingeklemd tussen twee drukke wegen 
Voor zowel Annenborch als Hofgebouw geldt dat er zowel ten noorden als ten zuiden 
dadelijk een drukke weg ligt. Het lijkt ons beter de drukte op één plaats te concentreren, 
dat is voor alle gebruikers overzichtelijker. Ook is het beter dat de geluidhinder en 
trillingen van één plaats afkomen in plaats van dat onze gebouwen omringd worden door 
overlast van herrie en trillingen, om maar niet te spreken van uitlaatgassen en dergelijke in 
een parkgebied.


Bezwaarschrift bouwen De Hoef Pagina  van 2 5



3 Looproute bewoners Annenborch en Hofgebouw wordt afgesloten 
De bewoners van Annenborch en Hofgebouw hebben gemiddeld een hogere leeftijd en 
velen lopen nu vaak een rondje rond deze gebouwen met rollator of andere hulpmiddelen. 
Ook mensen met beperkingen lopen hier vaak met hun begeleiders. Voor al deze groepen 
geldt dat zij dadelijk niet meer dat rondje kunnen lopen want het wandel / fietspad wordt 
afgesloten. Ook wordt de route veel gebruikt door andere wandelaars, trimmers, mensen 
die hun hond uitlaten etc. Ook zij zullen sterk worden gehinderd door de afsluiting.


4 Huidige wandelweg ook gebruikt door kinderen 
Zeker bij mooi weer wordt de huidige wandelweg ook gebruikt door kinderen om te 
fietsen, steppen en andere speelvormen. Als dit een bouwweg wordt is die 
speelmogelijkheid ook weg en moeten de kinderen en hun ouders bovendien bijzonder 
goed opletten als ze in de buurt willen spelen omdat de situatie veranderd is en veel 
gevaarlijker is geworden.


5 Sterke vermindering woonplezier 
Het woonplezier aan de zuidkant van Annenborch en Hofgebouw en de noordkant van 
het Blazoen wordt verziekt door langsrijdend bouwverkeer wat lawaai, stof, 
luchtverontreiniging en trillingen met zich meebrengt. Zeker de gekozen oplossing met 
rijplaten op de asfaltweg gaat gepaard met veel lawaai. Dit begint  waarschijnlijk al vanaf 
7.00 ’s-morgens en gaat de hele dag door. Wandelen in de woonomgeving en op balkon 
of terras zitten en van het mooie weer genieten is er voor deze mensen niet meer bij. 
Waar zij eerst uitzicht hadden op een parkachtige omgeving ligt er straks een drukke weg 
met zwaar verkeer.

Ook bestaat zeker het risico dat het geluid weerkaatst wordt in de binnentuin van het 
Hofgebouw doordat de zuidkant open is en de drie gebouwen rond de binnentuin liggen, 
waarbij van twee gebouwen de slaapkamers aan de tuinzijde liggen. Hierdoor ontstaat 
dan geluidsoverlast voor alle bewoners van het Hofgebouw.


6 Speelveldje voor de kinderen komt langs drukke weg te liggen 
Tussen het Hofgebouw en het zwembad ligt momenteel een speelveldje voor kinderen 
wat vaak gebruikt wordt. Vaak spelen zij met een bal of iets dergelijks en zoals bekend 
lopen kinderen vaak achter een bal aan zonder goed op te letten. Nu kan dat nog, straks 
wordt dat levensgevaarlijk. Ook is spelen in de uitlaatgassen van vrachtauto’s niet echt 
gezond te noemen. 

7 Groenwal tussen Hofgebouw en bouwlocatie wordt deels gekapt 
De groenwal tussen het Hofgebouw en de bouwlocatie zou gehandhaafd blijven, is ons 
beloofd bij koop van de appartementen in het Hofgebouw, nu is / wordt er een flink deel 
gekapt om een doorgang te maken voor het bouwverkeer. Veel meer als noodzakelijk is 
om een wandel- en fietspad door te trekken naar de nieuw te bouwen woningen. Dit is 
niet wat ons beloofd is en jammer van het verdwijnende groen in een parkachtige 
omgeving.


8 Groene long met parkfunctie wordt doorgaande weg voor zwaar verkeer 
Deze 'groene long met parkfunctie' zoals aangegeven in diverse zienswijzen van De Hoef 
Noord en Zuid wordt nu een doorgaande weg voor zwaar verkeer. Dit staat haaks op alles 
wat beloofd is toen het Hofgebouw en het Blazoen ontwikkeld werden.
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9 Geen vergunning aangevraagd 
Voor deze weg is geen vergunning aangevraagd voor zover wij weten. Er zijn geen 
publicaties door de gemeente gedaan. Voor het plaatsen van een tijdelijk steigertje op 
gemeentegrond heb je al toestemming nodig (zie check omgevingsvergunning 
verbouwing), waarom is er geen vergunning nodig voor een weg die hier langere tijd zal 
liggen? Immers realisatie van de bouwplannen zal naar verwachting twee jaar in beslag 
nemen.


10 Informatievoorziening vanuit gemeente slecht 
Waarom zijn omwonenden niet op de hoogte gesteld door de gemeente? Het lijkt ons niet 
zo moeilijk om een informatiebrief rond te sturen en bewoners vervolgens om een reactie 
te vragen. Ook in tijden van corona crisis kan dit op deze wijze prima gerealiseerd 
worden. Daarnaast zijn deze plannen natuurlijk al lang vóór de corona uitbraak 
ontwikkeld, Een informatie avond had in januari al georganiseerd kunnen worden, 
waarschijnlijk lagen toen de plannen al op tafel. Nu worden we geconfronteerd met 
machines die bomen en struiken verplanten, struiken die gekapt worden en moet we het 
zelf maar ontdekken waarom dit gebeurt. Nu zijn er zaken onherroepelijk zoals het kappen 
van struiken. Wij vragen u met klem om al deze activiteiten te stoppen totdat er over het 
bezwaarschrift is beslist en de mening van direct betrokken omwonenden gehoord is.


In het voorgenomen verkeersbesluit is een motivering opgenomen welke in samenspraak 
met de wijkraad opgesteld is. Wij komen in bijlage 1 op deze motivering terug. Onze 
mening is dat deze motivering nauwelijks onderbouwd is en gebaseerd op subjectieve 
keuzes. Bovendien had hier eerst een gesprek in de vorm van bijvoorbeeld een informatie 
avond met de betrokken bewoners over georganiseerd kunnen worden. Nogmaals: deze 
mogelijkheid is er al vóór de corona periode geweest, bijv. tijdens een avond in januari / 
februari.


Gevreesd wordt ook dat de ‘tijdelijke’ weg voor bouwverkeer dwars door het park na 
realisatie van de nieuwbouwwoningen alsnog een definitieve ontsluitingsweg gaat 
worden, waarbij dezelfde argumenten als genoemd in de link https://
www.wijkmolenhoek.nl/inc/media/inhoud/downloads/20200325-bouwweg-de-hoef-
noord-2.pdf gebruikt zullen worden om de noodzaak daarvan te onderstrepen. Immers, 
diezelfde argumenten veranderen door de komst van de nieuwbouw niet en de vraag is 
welke ándere ontsluitingswegen de gemeente straks nog in gedachten heeft en kan 
benoemen om de bewoners van de 88 woningen hun huisadres te laten bereiken.

 

In de informatie van de gemeente missen wij de ontsluitingswegen nà realisatie. Àls er 
buiten de genoemde opties al een andere definitieve ontsluitingsweg zou zijn of komen, 
ligt het voor de hand die nu alvast in te richten en straks definitief te maken. Dan hoeft er 
nu geen omstreden tijdelijke bouwweg gecreëerd te worden die het woongenot van alle 
omwonenden, jong en oud, gedurende méér dan twee jaar aantast, het park- en 
recreatieve karakter teniet doet en lopen we niet het risico dat de aanwezigheid daarvan 
straks als extra argument gebruikt worden om de situatie achteraf als definitief te 
legaliseren.


Ook is de klankbordgroep van destijds (waarin o.a. de heer Norbert van der Plas en 
mevrouw Sonja de Jong als projectleider zitting hadden) besproken dat de volledige 
ontsluiting zou geschieden vanaf de Sportlaan en NIET vanaf de Deken van Roestellaan, 
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in verband met onveiligheid. Mede ook om deze route vervolgens als 'vaste' 
ontsluitingsroute te gaan gebruiken voor de nieuwe bewoners. Het lijkt ons niet juist om 
dat nu te negeren zonder een uitstekende onderbouwing.


Resumerend zijn wij op grond van bovenstaande punten van mening dat deze tijdelijke 
bouwweg een slecht idee is, weinig toevoegt aan een grotere veiligheid op de F59 / De 
Hoef maar wel een enorme onveiligheid creëert op de voorgestelde locatie, de 
speellocatie van veel kinderen vernietigt en het woonplezier van veel omwonenden 
enorme schade toebrengt. Daarnaast is de gevolgde werkwijze zonder enige vorm van 
communicatie en inspraak naar onze mening buitengewoon laakbaar en past deze niet bij 
een gemeente die dienstbaar wil zijn naar haar bewoners.


Wij verzoeken u dan ook met klem de tijdelijke bouwweg niet door te laten gaan en het 
bouwverkeer op een andere wijze af te wikkelen. Zoals aangegeven in de bijlage zijn er 
ook andere mogelijkheden, waarbij een ietwat aangepaste route B ons een uitstekende 
oplossing lijkt voor alle omwonenden. Graag zijn we bereid hierover met u in discussie te 
gaan.


Dit bezwaarschrift wordt ingediend door een aantal personen, zie onderstaande lijst. Alle  
mails van de ondertekenaars waarmee zij akkoord geven op dit bezwaar en als 
ondertekenaars optreden worden vanwege privacyredenen niet meegezonden met dit 
bezwaarschrift, maar liggen ter inzage bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaren 
Hofgebouw (VvE). Aangezien in het Hofgebouw voornamelijk ouderen worden en het 
indienen van een bezwaarschrift middels DigiID voor een aantal bewoners belemmerend 
kan werken heeft de VvE hierin als tussenpersoon opgetreden en de formele uitwerking 
en indiening op zich genomen. Ook zal de VvE als contactpersoon fungeren tussen de 
gemeente en de indieners van dit bezwaarschrift, dit om de communicatie te 
vergemakkelijken.


Tevens wordt dit bezwaarschrift onderschreven door directie, medewerkers en bewoners 
Annenborch, vertegenwoordigd door mevrouw J. Pander, directeur.


Dit bezwaarschrift wordt ingediend bij het college door de voorzitter van de VvE, de heer 
M.L.J van Oers.


Dit bezwaarschrift wordt ingediend bij het hoofd van de afdeling Leefomgeving  door de 
voorzitter van de VvE, de heer M.L.J van Oers.


Verder wordt dit bezwaarschrift ter informatie gestuurd naar de volgende geadresseerden:

• Stadsredactie Brabants Dagblad

• Wijkraad Molenhoek

• De projectontwikkelaar van de Hoef Noord: Bouwfonds Property Development te 

Eindhoven

• De betrokken makelaar: Het Waare Huis te Rosmalen 


Dit bezwaarschrift wordt ingediend door 44 personen waarvan de namen vanwege 
privacy redenen verwijderd zijn, maar wel ter inzage liggen bij de VvE.
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Bijlage 1 Motivering gekozen bouwweg 

In het verkeersbesluit is de motivatie van de gekozen bouwweg als volgt weergegeven:
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Daaronder is een matrix met keuzes opgenomen:
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En tot slot onderstaande conclusie:


In de matrix zijn als keuzes zeer slecht, slecht, matig en goed gebruikt. Dit resulteert in 3 slechte mogelijkheden en 1 goede 
mogelijkheid als keus. Dit werkt geen objectieve besluitvorming in de hand. Daarnaast zijn alle onderdelen als even zwaar meewegend 
gekwalificeerd, dit is niet correct naar onze mening. 


Als we op basis van de door u gehanteerde matrix en keuzes een puntenwaardering berekenen, welke wel voorzien is van 
wegingsfactoren voor de gebruikte onderdelen komen we tot de volgende puntentelling:
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Niet geheel verrassend scoort route D hier de meeste punten. 
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Echter, er zijn ook andere varianten mogelijk, waarin route D zeker niet de meest optimale is. Deze hebben wij hierna ingevoegd. De 
geel gearceerde velden zijn gewijzigd ten opzichte van de met de wijkraad doorgesproken versie.


In onderstaande eerste variant ziet u dat route A de meeste punten scoort. Route B is een goede tweede.

In de tweede variant is een wat aangepaste route B de beste optie, deze oplossing scoort de meeste punten van alle oplossingen.

Als route B wat aangepast wordt door het fietsverkeer om te leiden via Sportlaan en langs fietspad tussen Annenborch en Hofgebouw 
weer terug naar F59 is dit een uitstekende mogelijkheid. Dan kan namelijk de F59 tussen de Molenstraat en de bouwlocatie geheel als 
bouwweg gebruikt worden. Door een hekwerk ernaast te zetten is er een goede afscheiding met het park en spelende kinderen, zodat 
dit een bijzonder veilige oplossing is. Ook hoeven er dan geen bomen gekapt te worden. Enige minpunt is dan nog de aansluiting met 
de Molenstraat, maar daar is wellicht met 30 km zone en eventueel verkeerslichten, welke aangestuurd worden door aankomend 
bouwverkeer, ook een goede oplossing te creëeren. Deze oplossing krijgt met grote afstand de meeste punten, want ook de 
leefbaarheid scoort hier zeer goed.


En ook andere routes zijn uit te werken al de beste oplossing door iets anders naar wegingsfactoren en keuzes te kijken. Naar ons idee 
moeten de factoren leefbaarheid en veiligheid de grootste wegingsfactor krijgen, immers de omwonenden worden wel 2 jaar 
gedwongen met de tijdelijke bouwweg te leven.


Onze conclusie is dan ook dat wanneer je op een iets andere wijze naar de matrix kijkt er een geheel andere conclusie uitkomt. Ook zijn 
in deze waardering de keuzemogelijkheden zeer slecht, slecht, matig/voldoende, goed en zeer goed gebruikt. Oftewel 2 slechte keuzes, 
2 goede en 1 neutrale. Hierdoor wordt er meer evenwichtig gekozen. Daarnaast zijn ook de weegfactoren iets anders gekozen.


We zouden hier graag met de gemeente over van gedachten willen wisselen om tot een verantwoorde keuze te komen waar ook de 
omwonenden van Annenborch, Blazoen en Hofgebouw gelukkig mee kunnen zijn. In onze zienswijze zou de aangepaste route B voor 
alle omwonenden de beste oplossing zijn.


Bezwaarschrift bouwen De Hoef bijlage 1 Pagina  van 5 8






Bezwaarschrift bouwen De Hoef bijlage 1 Pagina  van 6 8






Bezwaarschrift bouwen De Hoef bijlage 1 Pagina  van 7 8






Bezwaarschrift bouwen De Hoef bijlage 1 Pagina  van 8 8


