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Geachte bewoner,
Het komende jaar richten we het gebied rondom het station Rosmalen opnieuw in. We zorgen voor goede
voorzieningen in de buurt van het station. Zo realiseren we meer en goede fietsparkeerplaatsen en meer
autoparkeerplaatsen met een veilige en aantrekkelijke looproute naar het station. In deze brief informeren
we u over de werkzaamheden rondom Perron 3 en de Hoff van Hollantlaan. De werkzaamheden starten
midden januari en duren tot en met april 2022.
Wat gaan we doen?
• Aan de Hoff van Hollantlaan verplaatsen we één inrit.
• De parkeerplaats achter Perron 3 richten we opnieuw in. Hier komen meer parkeerplaatsen. Dit
doen we om het parkeren achter Perron 3 te stimuleren.
• We kappen 19 bomen op het parkeerterrein. We planten hier 28 bomen voor terug op en rond de
parkeerplaats.
• Het groen dat is verwijderd plaatsen we terug aan de achterkant van het parkeerterrein.
• De wadi achter Perron 3 verplaatsen we naar rechts.
Aan de achterzijde van deze brief staat een situatieschets.
Schoon, slim en veilig vervoer
De werkzaamheden rondom Perron 3 zijn onderdeel van het programma MIRT A2 Deil-Vught. We doen dit
om voor reizigers de overstap van het ene naar het andere (schone) vervoersmiddel zo gemakkelijk en
aantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld van fiets naar trein en omgekeerd. We noemen dit ook wel
een Hub.
Hebt u vragen?
Hebt u vragen over deze brief. Neem dan gerust contact op met de heer L. Berkelmans, projectleider van
de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 55 91. Of stuur een email naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Werkzaamheden Perron 3’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,
Ir. T.J.J.R. Prinsen
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