Nieuwsbrief Petitie
“Wij willen een veilige en leefbare
St. Josephstraat, Kardinaal van Rossumplein
en Redemptoristenpad”
Beste bewoners en belanghebbenden van St. Josephstraat, Kardinaal van Rossumplein en
Redemptoristenpad.

In vorige nieuwsbrief gaven wij aan u op de hoogte zouden houden over de ontwikkelingen.

Wij kunnen goed nieuws brengen.
Gisterenavond is er in de gemeenteraad onderstaande motie aangenomen over deze problematiek,
alle partijen stemden voor met uitzondering van de PVV.

Motie vreemd aan de orde van de dag Verbeteren veiligheid en
leefbaarheid omgeving Hinthamerstraat
In deze motie Vraagt het college om:

Op korte termijn:
•
•
•

Toezicht en handhaving (zerotolerancebeleid) in de Hinthamerdriehoek te continueren;
De Hinthamerstraat en de woongebieden tussen de Hinthamerstraat en Hekellaan en de
Hinthamerstraat en Zuid Willemsvaart vóór 1 juli 2020, of zo snel als mogelijk, selectief af te
sluiten voor autoverkeer tussen 18.00 uur - en 7.00 uur;
Samen met ondernemers te bekijken in hoeverre de vrijkomende ruimte in de avonduren
kan worden ingezet voor “De Bossche Zomer”.

Op middellange termijn:
•
•
•
•

Samen met bewoners en ondernemers het woongebied tussen de Hinthamerstraat, Zuid
Willemsvaart en Hekellaan, en tussen de Hinthamerstraat, St. Josephstraat en Zuid
Willemsvaart, autoluw te maken en als zodanig in te richten;
Hierbij goed oog te houden voor de hulpdiensten, bevoorrading, transferiumbussen en de
bussen van Gastvrij ’s-Hertogenbosch;
De toegang tot de Parkeergarage Sint-Josephstraat plaats te laten vinden via de Sint
Josephstraat en het Kardinaal van Rossumplein;
Het kruispunt Torenstraat, Sint Josephstraat, Hinthamerstraat (tot aan Sint-Janskerkhof)
voetgangersvriendelijk te maken door de inrichting van de Torenstraat/
Hinthamerpromenade door te trekken.

Op lange termijn:
•
•

Te onderzoeken hoe de druk op de Hinthamerstraat die veroorzaakt wordt door een
stapeling van functionaliteiten kan worden beperkt;
De raad periodiek te informeren over de genomen maatregelen, de uitvoering en de effecten
daarvan.

Mooi dat de eerste stap gezet is en dat er daadwerkelijk beweging komt in deze problematiek.
Het heeft al veel te lang in de la van het gemeentelijk apparaat gelegen.

Maar we zijn er nog niet er is nog een weg te gaan.
Hopelijk blijft de besluitvaardigheid van gemeente en politiek in de toekomst hoog.
Sluiting door alleen een paal aan het begin van de Hinthamerstraat zal niet voldoende zijn om de
overlast weg te nemen.
Door deze sluiting zal het verkeer wat nu gebruik maakt van de Hinthamerstraat, om daar inkopen te
doen, een andere manier proberen te zoeken.
Het zal betekenen dat er in de omgeving meer geparkeerd zal worden. Dit zal ook tot overlast lijden.
Met name de St. Josephstraat, Kardinaal ven Rossumplein zal hinder ondervinden van kort parkeerders
die even inkopen gaan doen. Zo zal er ook meer gebruik worden gemaakt van de parkeergarage
waardoor er langere wachtrijen ontstaan. Dit zal overdag weer kunnen leiden tot toeterpartijen en
geruzie. Maar zeker niet te vergeten de overlast van de stationair draaiende wagens. Dit in een stad
waar het fijnstof gehalte al te hoog is.
Wij vragen u ook om melding te doen aan de gemeente als er overlast ontstaat.
Het makkelijkste is dit te doen met de Beter Buiten App van onze gemeente.

Deze App is makkelijk op uw telefoon te instaleren.

of neem telefonisch contact op met het meldpunt via (073) 615 55 55 (tot 17.00 uur).
Als de klacht via deze Beter Buiten App wordt doorgegeven is deze meteen ook geregistreerd en kan
eventueel later een inventarisatie van deze klachten worden gemaakt.

Wilt u meer geïnformeerd blijven dan kunt u zich inschrijven via E-mailadres
nieuwsbrief@blbwijkraad.nl
Met vriendelijke groet, Wout Heijnen en Noud Velthoven.

