
Voornemen verkeersbesluit wijzigen diverse verkeersmaatregelen in het centrumgebied van 

Rosmalen 

 

Inleiding 

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch bevoegd om dit (voornemen) 

verkeersbesluit te nemen. Deze bevoegdheid is in het gemeentelijke Mandaatbesluit gemandateerd 

aan het afdelingshoofd Leefomgeving.  

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit: 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een 

verkeersbesluit te worden genomen: 

1. De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt 

gewijzigd. 

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen 

of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden 

tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of 

weggedeelte gebruik kan maken. 

 

Procedure 

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg 

nodig met de korpschef van de politie. De korpschef van de politie heeft op 11 oktober 2021 positief 

over dit verkeersbesluit geadviseerd.  

 

Gelet op het bepaalde in de: 

- De Wegenverkeerswet 1994; 

- Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV); 

- Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); 

- De Algemene wet bestuursrecht. 

 

zijn de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregel: 

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

- Het beschermen van weggebruikers. 

 

Motivering 

In het centrumgebied van Rosmalen geldt sinds 2018 een geslotenverklaring, uitgezonderd 

bestemmingsverkeer. Fietsen zijn toegestaan. Snorfietsen niet. Dit regime is kort na de opening van 

Kom Rosmalen ingesteld. Daarnaast kent Rosmalen een aantal terreinen en straten waar een 

parkeerduurbeperking is ingevoerd.  

 

Bewoners, vertegenwoordigd door de Stichting Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg (hierna: 

Wijkraad), en ondernemer, vertegenwoordigd door Centrum Management Rosmalen (hierna: CMR), 

hebben samen met de gemeente de wens de geslotenverklaring aan te passen en het parkeren op 

een aantal plekken beter te faciliteren. Ten opzichte van de huidige situatie zijn de volgende vier 

verbeteringen wenselijk: 

• Voorkomen van onveilige verkeerssituatie door bromfietsers op het plein De Driesprong. Aan het 

plein zijn verschillende horecazaken met terrassen gevestigd. Op drukke momenten veroorzaken 

bromfietsers onveilige verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers. Bromfietsers kunnen 

gebruik maken van andere wegen in het centrum. Het belang van het verzekeren van de 

veiligheid op de weg weegt zwaarder dan het waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Hierbij 

is er nu al sprake van een beperking; het geldt hier puur het bestemmingsbromfietsverkeer; 

 



• Voorkomen dat autobezoekers van het centrum ongewenst het centrumgebied in rijden. In de 

huidige situatie kunnen alle bezoekers van het centrumgebied de hele dag aangemerkt worden 

als ‘bestemmingsverkeer’. Dat is tijdens de drukke winkeltijden niet wenselijk. In de nieuwe 

situatie is verkeer alleen toegestaan tussen 7u en 12u, tussen 18u en 22u en op koopavonden 

tussen 21u en 22u. Om de bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers te waarborgen komt er 

aanvullend een ontheffingen beleid. Zo kunnen bewoners en ondernemers onder voorwaarden 

een ontheffing krijgen voor de geslotenverklaring. Het belang van het verzekeren van de veiligheid 

op de weg weegt zwaarder dan het waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

• Voorkomen van parkeren en te hoge snelheden in centrumgebied. Verkeer wat wel gebruik mag 

maken van het centrumgebied moet verkeersgedrag vertonen wat past bij het centrumgebied. In 

dit geval zijn dat lage snelheden voor bestuurders, voetgangers mogen wegen gelegen binnen het 

centrumgebied over de volle breedte gebruiken en alleen parkeren van motorvoertuigen op 

parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangegeven en/of parkeerschijfzone. Het belang van het 

verzekeren van de veiligheid op de weg weegt zwaarder dan het waarborgen van de vrijheid van 

het verkeer; 

• Verplaatsen van de parkeerschijfzone door het opheffen de parkeerschijfzone op parkeerterrein 

De Oude dijk en het instellen van een parkeerschijfzone op parkeerterrein De Kentering. Dit sluit 

beter aan op de behoefte van bewoners en bezoekers in het centrum. Aan de noordkant ontbreekt 

het nu aan parkeerterrein voor langparkeerders. Aan de zuidkant is hiervoor het Gildeplein het 

alternatief. De parkeerdruk op het parkeerterrein De Oude Dijk is altijd laag terwijl tijdens 

winkeltijden de parkeerdruk op De Kentering erg hoog is. Dit blijkt uit uitgevoerd 

parkeeronderzoek. De parkeerschijfzone is van kracht op maandag tot en met zaterdag van 9u tot 

18u en op koopavond van 18u tot 21u. De maximale parkeerduur is twee uur.  

 

In de huidige situatie kunnen we voor geparkeerde auto’s op parkeerterrein De Kentering 

onderscheid maken in verschillende parkeermotieven. Dit zijn bewoners, werknemers en 

bezoekers. Door het instellen van de parkeerschijfzone moeten motorvoertuigen met een lang 

parkeermotief op een andere locatie parkeren. Kort parkeren is dus wel toegestaan. Hiervoor is de 

omgeving voldoende capaciteit beschikbaar. Dit blijkt uit eerdergenoemd parkeeronderzoek. In dit 

geval weegt het belang van waarborgen van de bruikbaarheid van de weg zwaarder dan het 

zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

 

Daarnaast hebben wij de wens om de vormgeving van de aansluiting Dorpstraat - Schoolstraat aan te 

passen. De aansluiting wijzigt in een inritconstructie. De aanpassing zorgt ervoor dat de inrichting de 

geslotenverklaring ondersteund. Dat is in de huidige situatie niet het geval. 

 

Op grond van voorgaande overwegingen neemt het college voor om te besluiten: 

 

V o o r n e m e n   b e s l u i t : 

 

I. Verkeer in het centrum van Rosmalen alleen buiten de drukke winkeltijden toe te staan 

door de borden C01 te voorzien van de tekst “zone” en aanpassing van de tekst van de 

onderborden, van ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ naar ‘uitgezonderd tussen 7-12h en 

tussen 18-22h (koopavond 21-22h)’.  

II. In het centrumgebied van Rosmalen instellen van een Erf, door middel van het plaatsen 

van borden G5 (Erf) en G6 (Einde Erf) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990; 

III. Het plein De Driesprong gesloten te verklaren voor bromfietsen door het plaatsen van 

borden C13 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; 

IV. Het opheffen van de parkeerschijfzone op parkeerterrein De Oude Dijk, door middel van 

a. verwijderen van borden E10 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 

verkeerstekens 1990; 

b. verwijderen van blauwe strepen van de parkeerplaatsen. 



V. Het instellen van een parkeerschijfzone op parkeerterrein De Kentering van maandag tot 

en met zaterdag van 9u tot 18u en op koopavond van 18u tot 21u, met een maximale 

parkeerduur van 2u door middel:  

a. Het plaatsen van RVV bord E10 (max 2 uur): 

b. met onderbord “maandag t/m zaterdag 09.00u – 18.00 h koopavond 18.00 – 2100 h” 

c. het aanbrengen van blauwe belijning bij de betreffende vakken. 

VI. De aansluiting van de Dorpstraat op de Schoolstraat te wijzigen in een inritconstructie; 

VII. de datum van openbaarmaking van dit voornemen verkeersbesluit te bepalen op 15 

oktober 2021. 

 

’s-Hertogenbosch, 11 oktober 2021 

 

Het hoofd van de afdeling Leefomgeving, 

 

 

 

 

B.J. Berendsen 

 

Tervisielegging voornemen tot verkeersbesluit 

Het voornemen verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 18 oktober 2021 tot en met 29 

november 2021 ter inzage en is opvraagbaar bij de heer F. van Weert van de afdeling Leefomgeving, 

tel. (073) 615 9294 of mailt u naar naarcentrumrosmalen@s-hertogenbosch.nl  

Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bedenkingen 

richten aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. 
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