
 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

’s-Hertogenbosch 

 

Schriftelijke vragen ex artikel 33 Reglement van Orde m.b.t. de 

verkeersveiligheid in en bereikbaarheid van “Achter het Stadhuis”. 

 

’s-Hertogenbosch, 12 januari 2017 

Geacht college, 

In het Brabants Dagblad van 4 januari 2017 las de Bossche PvdA, dat bewoners 
en winkeliers van “Achter het Stadhuis” de dagen daarvoor veel overlast 
hadden ondervonden van het leeghalen van de pop-up winkels uit de 
voormalige V&D. Deze winkels moesten het pand in een paar dagen tijd 
leegruimen. Dat gebeurde allemaal via het smalle straatje Achter het Stadhuis. 
En dus stonden de (vracht)wagens daar regelmatig twee rijen dik, de weg 
blokkerend. Niet alleen tijdens de laad- en losuren, maar nagenoeg de gehele 
dag. Bewoners konden soms letterlijk de deur niet uit en er was sprake van een 
onveilige verkeersituatie. Winkels waren nagenoeg onbereikbaar, winkeliers 
stellen omzetverlies te hebben geleden en er zou ook sprake zijn van schade 
aan panden. Verder zou er ook niet handhavend zijn opgetreden. De Bossche 
PvdA is geschrokken van deze berichten. 

Met de bewoners en winkeliers vraagt de PvdA zich af hoe dit heeft kunnen 
gebeuren en waarom de werkzaamheden niet (voor een deel) aan de voorkant, 
aan de Schapenmarkt, konden plaatsvinden? Daar lijkt veel meer ruimte te zijn! 

Tenslotte is ons gebleken, dat bewoners en winkeliers zich zorgen maken over 
de maandenlange verbouwing van het voormalige V&D pand, die aanstaande 
is. En vragen zij zich, met de Bossche PvdA, af of al het bouwverkeer straks ook 
weer door het smalle straatje komt, terwijl er aan de Schapenmarkt meer 
ruimte lijkt te zijn. Bewoners en winkeliers zouden daarover in elk geval nog 
geen informatie hebben gekregen. Vlak voor de jaarwisseling stond wel een 



bijeenkomst gepland door Hudson's Bay en de aannemer voor de 
omringende ondernemers, maar die werd op het laatste moment uitgesteld. 
Daarover zei een gemeentewoordvoerder dat die informatieavond kan worden 
gehouden, zodra er door Hudson Bay duidelijkheid wordt verschaft (naar 
verwachting eind januari) over de (ver)bouwplannen en de planning daarvan. 
Ook de bewoners zouden ditmaal worden uitgenodigd. 

Het vorenstaande brengt de Bossche PvdA tot de volgende vragen aan het 

college:  

 Is het college ermee bekend, dat tijdens de ontruiming van de pop-up 

winkels in het voormalige pand van V&D, begin januari 2017, de straat 

Achter het Stadhuis langdurig nagenoeg volledig was geblokkeerd door 

vracht- en ander verkeer vanwege deze ontruiming? 

 Bent u het eens met de PvdA dat hier sprake is geweest van een 

onveilige en ontoelaatbare situatie voor bewoners, winkeliers en 

verkeersdeelnemers? 

 Waarom is deze situatie niet voorkomen?  

 Waarom is er tegen deze situatie niet handhavend opgetreden? 

 Is het college bereid al het mogelijke te doen om een dergelijke situatie 

bij de komende verbouwing van het voormalige V&D pand zoveel als 

mogelijk te voorkomen? 

 Kan daarbij ook gekeken worden naar mogelijkheden om het 

bouwverkeer geheel of gedeeltelijk via de Schapenmarkt af te handelen? 

 Is het college bereid zich maximaal in te spannen om de bewoners en 

winkeliers vroegtijdig te (laten) betrekken bij de besluitvorming over de 

afhandeling van het bouwverkeer en het zoveel als mogelijk voorkomen 

van overlast, onveiligheid en omzetdaling tijdens de komende 

verbouwing? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de fractie van de PvdA, 

Gert-Jan van Rooij 

Lisette van der Swaluw   


