
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Uw brief van :  Ref. : S. Fliervoet 
Uw kenmerk :  Tel. : (073) 615 96 76 
Ons kenmerk : SB/RB OR 3512376 – 12RB0355r  :  
Datum : 1 september 2014 E-mail : realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl 
Onderwerp : Werkzaamheden Molenstraat – Burg. Woltersstraat 

Geachte mevrouw, heer, 
 

Aan de gebruiker(s) van het pand 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een gedeelte van de Molenstraat en de Burgemeester Woltersstraat wordt geasfalteerd en we 
leggen een fietsoversteek aan. Dit doen we vanaf 15 september. De werkzaamheden duren drie 
weken. In deze brief leest u hier meer over. 
 
Wat gaan we doen? 

- Aanleggen van een fietsoversteek in 
de Molenstraat 

- Vervangen van de bestrating van een 
deel van de rijbaan van de Molenstraat 
en de Burgemeester Woltersstraat 
door asfalt. 

 
Planning en afsluitingen 
Aannemer Van Rosmalen BV start 15 september met de werkzaamheden. Drie weken later is het 
totale werk gereed.  
 
Omleidingsroute  
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk 
om gebruik te maken van de 
spoorwegovergang in de Molenstraat. 
Autoverkeer wordt omgeleid via de Burg. 
Mazairaclaan, Tuinstraat en Dorpsstraat. 
 
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik 
maken van de spoorwegovergangen in de 
Deken van Roestellaan en de Burg. 
Mazairaclaan.  
 
 
 



2 
 

 
 
 

 
 
Hebt u meer vragen over de werkzaamheden? 
Neemt u dan contact op met de heer C. Roozen, opzichter van de afdeling Realisatie en Beheer 
Openbare Ruimte. Zijn telefoonnummer is (06)11022910, of met G. van Beek, opzichter van de 
afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte. Zijn telefoonnummer is (06) 13115982. 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, 
 
 
Mevrouw A.M. Krop 
 

 

http://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt

