Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Gemeente ‘s-Hertogenbosch,
Postbus 12345
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch

correspondentieadres:
Arno Bekers,
secretaris Bewonersvereniging De Hoefslag
De Hoef 320
5234CP Rosmalen
e-mail: arno.bekers@ziggo.nl

Rosmalen, 15 mei 2019
Betreft: Ontsluiting/verkeersveiligheid nieuwbouw De Hoef te Rosmalen

Geacht College,
Onlangs konden wij als bewoners van De Hoef kennis nemen van de nieuwbouwplannen aan De Hoef te
Rosmalen. Een van de aandachtspunten bij deze informatieverschaffing was de toegang/ontsluiting van deze
nieuwbouw. Volgens de getoonde plannen zal deze voeren over de bestaande toegangsweg, tevens in gebruik
als snelfietspad tussen ‘s-Hertogenbosch en Oss.
Als bewoners maken wij ons ernstige zorgen over de verkeersveiligheid met deze ontsluiting, dit in weerwil
van het feit dat deze weg nu reeds toegang biedt tot de bestaande bebouwing.
De gronden van onze ernstige bezorgdheid ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn drieledig:






Het toenemende verkeer zal gebruik moeten maken van de de toegang via de Annenborch. Juist in
dit deel vindt al relatief veel autoverkeer plaats door het in- en uitrijden van de parkeerplaatsen en de
aan- en afvoer van personen en goederen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Annenborch.
Bovendien worden regelmatig auto’s geparkeerd buiten de parkeervakken waardoor de doorgang
aanzienlijk wordt versmald. Dit in combinatie met de bocht in de weg juist voor de hoofdingang van
de Annenborch zal dit ons inziens tot zeer ongewenste verkeerssituaties leiden.
Komend vanaf de Annenborch moet het autoverkeer gebruik gaan maken van het snelfietspad (F59).
Deze bochtige toegang wordt regelmatig gecompliceerd door containers die wachten op lediging en
geparkeerde besteldiensten voor Annenborch en De Wissel. Bovendien zijn hier nog de uitgang van
De Wissel en de krappe toegang van de parkeergarage. Even verderop zijn de uitritten van een
fiets/wandelpad, parkeerplaatsen en nog een parkeergarage, wederom een combinatie die naar onze
mening nog gecompliceerder zal worden als de verkeersdrukte hier zal toenemen, zeker omdat de
prestigieuze snelfietsroute niet duidelijk is gemarkeerd als een straat waar de auto te gast is
Tenslotte maken wij ons zorgen over het bouwverkeer naar de bouwlocaties, dit mede gezien de
ervaringen met het, toch vrij minimale, verkeer voor de herinrichting van zwembad Kwekkelstein.

In de hoop dat de veiligheidsaspecten voor fietsers, voetgangers en automobilisten een punt van aandacht zal
zijn bij de planontwikkeling en veiligheidsmaatregelen zijn wij gaarne bereid onze zorgen mondeling toe te
lichten,
Met vriendelijke groet,
Namens de Bewonersvereniging De Hoefslag en Stichting Chapeau Woonkring Rosmalen,

T. de Haan,
voorzitter Bewonersvereniging De Hoefslag
Bijlage: handtekeningenlijst bezorgde bewoners

