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Geachte heer, mevrouw, 

 
Het groen in de bocht van de Oude Baan, ter hoogte van de Anna Blamanstraat/Vivaldilaan is te hoog 

geworden. Daarom gaat de gemeente hier snoeien. In deze brief leest u over de achtergrond van 

deze werkzaamheden en wanneer we deze uitvoeren. 

Wat zijn de werkzaamheden? 

De beplanting tussen de stoep de tuinen van de Anna Blamanstraat 62 t/m 72 wordt fors gesnoeid. 

 

Waarom? 

Naar aanleiding van meldingen, binnengekomen vanuit de buurt, is er geconstateerd dat de 

verkeersveiligheid op de oversteek aan de Oude Baan ter hoogte van de Anna 

Blamanstraat/Vivaldilaan te wensen overlaat. Het autoverkeer wat van links komt is pas laat zichtbaar. 

Dit is het geval bij het oversteken van de Oude Baan van het noordelijk naar het zuidelijk gedeelte. 

Het zicht in de binnenbocht wordt hier belemmerd door het groen. We gaan de beplanting hier fors 

snoeien om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 

 
 

 



Wat merkt u van deze snoeiwerkzaamheden? 

Tijdens de werkzaamheden, deze duren een dagdeel, wordt de stoep en het fietspad tijdelijk afgezet. 

 

Planning 

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor 15 januari 2016 worden uitgevoerd. Het kan zijn dat 

we door (weers-)omstandigheden van de planning moeten afwijken.  

 

Hebt u vragen? 

Neemt u dan, tijdens kantooruren, contact op met de heer W. Klerks. Zijn telefoonnummer is  

(072-615 3103, 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, 

 

 

 

A.M. Krop 

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

