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Geachte heer/mevrouw,
Ons streven was om in dit najaar aan de slag te gaan met de herinrichting van een deel van de
Nederlandse buurt. De planning is gewijzigd. Dit komt doordat de afstemming van ons
rioleringsontwerp op het waterleidingenplan van Brabant Water langer duurt dan vooraf was ingeschat.
De herinrichting is nu gepland in het voorjaar van 2021. We informeren u zodra we een definitieve
planning hebben voor de werkzaamheden.
Eénrichtingsverkeer Utrechtstraat
Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp blijkt dat de Utrechtstraat niet breed genoeg is voor een
rijbaan met verkeer in twee richtingen én parkeerstroken aan beide zijden van de rijbaan. Als we aan
één kant de parkeerstrook opheffen, dan hebben we genoeg ruimte voor verkeer in twee richtingen.
Dit zorgt er wel voor dat veel parkeerplaatsen wegvallen. We besloten daarom om de parkeerstroken
aan beide zijden te behouden. Dit betekent wel dat we in de Utrechtstraat eenrichtingsverkeer
invoeren. Voor het instellen van het eenrichtingverkeer is een formeel verkeersbesluit nodig. Dit besluit
zal binnenkort gepubliceerd worden.
Het éénrichtingverkeer wordt ingesteld tussen Utrechtstraat 18 en 42, op deze manier blijven de
haakse parkeervakken tussen huisnummer 42 en de Haarlemstraat ook in de nieuwe situatie vanuit
beide richtingen bereikbaar. Het éénrichtingverkeer loopt van de Tilburglaan naar de Kruiskampsingel.
Het éénrichtingverkeer in de Utrechtstraat geldt alleen voor het autoverkeer. Voor fietsers blijft het
mogelijk om in beide richtingen te rijden. Dit komt doordat de Utrechtstraat hier breed genoeg is. Dit is
anders dan in de Arnhemstraat, Haarlemstraat en ’s-Gravenhagestraat. Deze straten waren niet breed
genoeg, waardoor het eenrichtingverkeer daar voor zowel auto’s als fietsers geldt.
Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met de heer L. Brouwer, projectleider van
de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 92 73. Of stuur
een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Nederlandse buurt’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen
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Overzichtstekening

In het rood omlijnde gebied
geldt het eenrichtingsverkeer

