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Geachte heer, mevrouw,  

 

De Paardskerkhofweg wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden voor het verleggen van de 

kabels en leidingen duren tot en met 19 augustus 2016. Op maandag 22 augustus starten we met 

het herinrichten. De werkzaamheden duren tot eind 2016. In deze brief leest u meer over deze 

werkzaamheden. 

 

Werkzaamheden  

De rijbaan en de parkeerplaatsen worden opnieuw 

bestraat. Er wordt een nieuw riool aangelegd, om het 

regenwater van het afvalwater te scheiden. Aan het einde 

van het jaar of begin 2017 wordt het groen aangebracht.   

 

Parkeerplaatsen Edisonstraat 

De huidige 5 parkeerplaatsen, tegenover Edisonstraat 2 tot 

en met 16, verdwijnen. Daarvoor komen 4 nieuwe 

parkeerplaatsen voor in de plaats.  

 

Fasen   

Het werk wordt in fasen uitgevoerd. De planning is als 

volgt: 

Fase 1: maandag 22 augustus t/m vrijdag 28 oktober 2016. 

Fase 2: maandag 3 oktober t/m vrijdag 2 december 2016. 

Fase 3: maandag 24 oktober tot eind december 2016.  

Wij informeren u als de planning door weersomstandigheden afwijkt . 
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Bereikbaarheid 

Voor elke fase wordt een deel van de Paardskerkhofweg afgesloten voor het verkeer. Met borden 

geven we een omleidingsroute voor het autoverkeer aan. Fietsers en voetgangers kunnen het 

werkvak passeren.   

 

Parkeren bewoners Koestraat  

Van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 9 september 

kunnen bewoners van de Koestraat geen auto voor de deur 

parkeren. Bewoners kunnen gratis parkeren op het oude 

terrein van de Afvalstoffendienst. Zie de tekening hiernaast. 

Deze tijdelijke parkeervoorziening is via de poort aan de 

kant van de Oude Engelenseweg bereikbaar.  

 

Huisvuil 

Kan de vuilniswagen niet bij uw woning of bedrijf komen? 

Plaats dan uw container op een plek waar deze wel 

gemakkelijk kan worden geleegd.  

 

Meer informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met C. Duyx, opzichter 

van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte. Zijn 

telefoonnummer is tel. 06 532 351 94 of stuur een mail naar 

realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl o.v.v. herinrichten  

Paardskerkhofweg.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte, 

 

 

 
A.M. Krop 
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