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Verkeersbesluit “aanleg tijdelijke
bushaltes” en “buitengebruik stellen van
bestaande bushaltes”

Op 14 december 2014 gaan de bussen van Arriva rijden volgens een nieuwe dienstregeling. Daarbij
wijzigen de buslijnen in Rosmalen, de Groote Wielen en in het centrum . De wijziging in busroutes heeft
gevolgen voor een aantal bushaltes en busvoorzieningen in de stad. Op de nieuwe routes moeten
nieuwe haltes worden aangelegd en op de verdwenen routes moeten bushaltes en -voorzieningen
worden opgeruimd of aangepast.
Hieronder een opsomming van de tijdelijke haltes die we voor 14 december 2014 aanbrengen:
Aanleg tijdelijke bushaltes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Een tijdelijke halte met een abri op de Zuidwal ter hoogte van het voetgangersbruggetje aan de
zuidzijde van de rijbaan;
Een tijdelijke halte op de Oostwal aan de westkant van de rijbaan;
Een tijdelijke halte aan de zuidzijde van de rijbaan van de Zuid Willemsvaart ter hoogte van
Anthoniegaarde;
Twee tijdelijke haltes aan de Deken van Roestellaan ter hoogte van de T.M Kortenhorstlaan;
Twee tijdelijke haltes bij het Station Rosmalen aan de Deken van Roestellaan;
Een tijdelijke halte aan het Laaghemaal (tegenover bestaande halte bij de Sprong);
Twee tijdelijke haltes aan de zuidelijke Parallelweg van de Groote Wielenlaan (tegenover de
bestaande haltes nabij de Vlinderlaan en de Vlietdijk);
Een tijdelijke halte aan de Burgemeester Godschalxstraat ter hoogte van de Zouavenstraat;
Een tijdelijke halte bij het Centraal Station ter hoogte van de taxistandplaatsen.

Naast de aanleg van de tijdelijke bushaltes worden er ook bushaltes buitengebruik gesteld. Dit zijn
bushaltes waar op 14 december 2014 geen bus meer halteert. De volgende bushalte worden op 14
december 2014 buitengebruik gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Halte Thorbeckeborch
Halte Jagersbosstraat
Halte Hoff van Hollantlaan (2x)
Halte Bremhoeve (Oude Baan) (2x)
Halte Sparrenburgstraat (2x)
Halte Hoekkamp (2x)
Halte Tielekeshoeve (Oude Baan) (2x)
Halte Vlietdijk/Rodenborchweg
Halte Parade (westzijde)

Tervisielegging verkeersbesluit
Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 8 december tot en met maandag 19 januari 2015
ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en
ondertekende bezwaarschriften richten aan het college, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Rens van Zwieten, van de afdeling Openbare Ruimte en
Verkeer, tel. 073-615 5681 of openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl
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