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Geachte gebruiker(s) van dit pand, 

 

Vanaf maandag 14 september 2015 gaat Aanneming en Wegenbouw Van Rosmalen B.V.  in opdracht van de gemeente 

’s-Hertogenbosch werkzaamheden uitvoeren op de Markt te Rosmalen. Dit werk duurt ongeveer 2,5 maand. In deze brief 

informeren wij u over de uitvoering van de werkzaamheden en de fasering. 

 

Parkeerplaats NOORD 

De noordelijk gelegen parkeerplaats (bij de kerk) wordt opnieuw ingericht, als onderdeel van het opknappen van de 

Rosmalense 'winkelacht’. De betonnen bestrating wordt vervangen door gebakken stenen en natuursteenkeien. 

Ook wordt de openbare verlichting vervangen door nieuwe, zuinigere LED-verlichting. De aansluiting naar de 

Rodenborchweg wordt aangepast ter verbetering van de verkeersveiligheid. Hiervoor worden twee bomen verplant. 

 

Parkeerplaats ZUID 

In de trottoirs langs de zuidelijk gelegen parkeerplaats (bij de Marktstaete) worden de betonnen stenen vervangen door 

gebakken stenen. Op de parkeerplaats zelf liggen al gebakken stenen. Deze parkeerplaats wordt niet opnieuw ingericht. 

Hier worden wel de oneffenheden in het straatwerk hersteld. 

Op het dek van de parkeergarage van de Marktstaete wordt nieuwe bestrating aangebracht. 

 

Fasering 

Om de overlast zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. 

- Fase 1 - Torenstraat : maandag 14 september t/m vrijdag 25 september 2015 

   Voetgangers (en fietsers) worden omgeleid. 

- Fase 2 - Noordelijke helft parkeerplaats NOORD : maandag 14 september t/m vrijdag 16 oktober 2015 

   Via een tijdelijke inrit kan er alleen geparkeerd worden op de zuidelijke helft van de parkeerplaats  NOORD. 

- Fase 3 - Zuidelijke helft parkeerplaats NOORD: maandag 19 oktober t/m vrijdag 27 november 2015 

   Via een aangepaste inrit kan er alleen geparkeerd worden op de noordelijke helft van de parkeerplaats NOORD. 

- Fase 4 - Fietspad Rodenborchweg : zaterdag 24 oktober t/m zondag 1 november 2015 (= herfstvakantie) 

   Fietsers worden omgeleid via de Van Meeuwenstraat. 

Het gaat hier om een planning. Het is mogelijk dat door (weers)omstandigheden van de planning afgeweken 

moet worden. Op de achterkant vindt u een afbeelding met het werkgebied, de fasen en de omleidingsroutes. 



 

Bereikbaarheid 

Tijdens de uitvoering blijven de (winkel)panden aan de Markt bereikbaar en blijft op parkeerplaats NOORD minimaal de 

helft van het huidige aantal parkeervakken beschikbaar vanaf de Rodenborchweg. 

Op parkeerplaats ZUID zullen alleen tijdelijk een aantal parkeervakken niet beschikbaar zijn vanwege het herstel van de 

oneffenheden in het straatwerk. 

 

Huisvuil 

Kan de vuilniswagen tijdens de uitvoering niet goed bij uw pand komen? Plaats dan uw container op een plek, 

waar deze wel gemakkelijk geleegd kan worden. Maakt u als bedrijf gebruik van een andere afvalinzamelaar? 

Dan vragen wij u vriendelijk deze te informeren over deze werkzaamheden. 

 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van dit werk, kunt u contact opnemen met de uitvoerder van 

het werk, de heer Piet van Rosmalen (06 - 53 26 02 02). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Piet van Rosmalen 

Uitvoerder 

Aanneming en Wegenbouw Van Rosmalen B.V.                                                                                 
  

                                                                               


