
Verslag van de bijeenkomst inzake de Toekomst van de Brabanthallen 

Datum:  19 september 2019 

Plaats:   Brabanthallen/1931, zaal Galloway 

Voorzitter:  Riekje Bosch 

Aanwezigen:  Bewoners (7) , Namens Libéma (2) , Namens gemeente (4) 

 

Vragen (antwoorden cursief) 

Vraag: Graag aandacht voor de veiligheid op de Oude Engelenseweg, het wordt er onveiliger mede 
door de drukte die toeneemt door de komst van WeenerXL? 
Antw: De gemeente bekijkt, in overleg met WeenerXL, de situatie op de Oude Engelenseweg met 
name om veilige oversteken te creëren voor het langzaam verkeer.  
 
Vraag: klopt het dat de Brabanthallen slechts een éénzijdige benadering van het complex heeft via de  
Oude Engelenseweg? 
Antw: Nee, de hoofdentree is en blijft gesitueerd aan de Diezekade. De Oude Engelenseweg kan 
bijgeschakeld worden bij de topevenementen als een tweede ontsluiting nodig is om 
verkeersstagnatie te voorkomen. 
 
Vraag: is er sprake van een permanente openbaarheid van de langzaam verkeersroute? 
Antw: Nee, de openbaarheid is verzekerd op werkdagen tijdens kantooruren. Daarna wordt de 
langzaam verkeersroute gesloten om overlast te voorkomen. Sluitingstijden zijn conform 
sluitingstijden Brabanthallen/1931. Gemakshalve kantoortijden gezegd: circa 8.00 tot 18.00 uur. 
 
Vraag: Wordt de Oude Engelenseweg verbreed? 
Antw: De Oude Engelenseweg zelf wordt niet verbreed. Wel wordt er op het eigen terrein van de 
Brabanthallen/Libema meer bufferruimte gemaakt om het verkeer soepel aan te voeren en overlast 
op de Oude Engelenseweg te voorkomen. 
 
Vraag: Staat het nieuwe parkeerterrein in verbinding met bestaand parkeerterrein?  
Antw: Ja, er wordt een doorgang aangelegd in het verlengde van de toegangsweg ophey eigen terrein 
langs Brabanthallen. Er komen twee doorgangen naar het terrein. 
 
Vraag: Ligt er een verkeersplan aan ten grondslag met aanrijroutes en bewegwijzering? 
Antw: Ja, per evenement ligt er een logistiek plan om het verkeer goed aan- en af te voeren. Dat 
begint al op de snelwegen/snelweg A59 met duidelijke bewegwijzering en aanwijzingen. We noemen 
dit systeem “verkeersregelscenario’s” die hiervoor worden ingezet samen met o.a. Rijkswaterstaat. 
Vervolgens wordt de Zandzuigerstraat en de Rietveldenweg gebruikt als de primaire aanrijroute.  
Het voordeel van een aansluitend terrein voor alle pareerplekken is dat een bezoeker bij zoekverkeer 
niet meer terug hoeft op de openbare weg maar dat verwijzing / verdeling op eigen terrein 
plaatsvindt. 
 
Vraag: Komen er meer ontheffingen voor nacht-evenementen? 
Antw: Nee, het aantal nachtevenementen dat vergund is blijft hetzelfde. 
 
Vraag: Hoe ziet de programmering er in de toekomst uit? 



Antw:  Het programma wordt diverser waarbij er meerdere soorten activiteiten kunnen plaats vinden 
om de flexibiliteit van het complex groter te maken gebaseerd op vijf pijlers (beurzen, evenementen, 
congressen, entertainment, concerten). Maar aantal grotere evenementen blijft hetzelfde. 
  
Vraag: hoe worden de looproutes naar de Brabanthallen/1931 geregeld. In het verleden is al eens 
een loopband á la Schiphol met overkapping voorgesteld? Er wordt op gewezen dat de hekken 
rondom Grasso/Grenco weg zijn, dit kan gevolgen hebben voor looproutes. Het biedt wellicht ook 
mogelijkheden.  
 
Antw: We weten dat er een verzoek ligt om bepaalde evenementen niet meer via de 
Paardskerkhofweg te leiden. Het volgende is hierover te zeggen. 

a. De Route naar De Gruyter Fabriek blijft altijd via de  Paardskerkhofweg gaan. 
b. De route naar 1931 kan bij de niet-overlastgevende evenementen mogelijk via de Parallelweg 

gaan.  
c. De overlastgevende evenementen kunnen via de Nelson Mandelalaan worden geleid. 
Het gestelde onder b. en c. moet worden afgestemd met de ontwikkelende partijen in EKP-noord 
en EKP-zuid. 

Algemeen is de wens vanuit gemeente om het station “dichterbij” de Brabanthallen te krijgen met 
kortere looproutes. In het kader van de knooppuntontwikkeling Station ’s-Hertogenbosch wordt hier 
over nagedacht, maar het is een traject van lange adem, met een tijdscope van wel 12 jaar. 
Miesjel van Gerwen heeft al eerder een voorstel van een kabelbaan gedaan. 
 
Op het onderdeel b. en c. maakt Henk de Winter een afspraak om met enkele bewoners en Libéma 
een verkenning te maken van deze routes. Actie: Gemeente 
 
Vraag: Komt er een hotelvoorziening op het terrein? 
Antw: Nee, er komt geen hotelvoorziening op het complex. Libéma heeft die droom wel, maar heeft 
wel wensen op dat gebied, bovendien kost het nog meer geld (bovenop de miljoenen aan investering 
die al zijn genoemd), Voor Libéma is het alleen op/aansluitend aan gebouw een optie, en dan moet je 
ook bezetting hebben op andere momenten, dus vindt Libema alleen kansrijk voor gebouw met zicht 
op water. 
 
Vraag: Heeft Libéma interesse om de ondernemers aan overzijde (Oude Vlijmenseweg) uit te kopen? 
(heeft vroeger ook hotel in gezeten) 
Antw: Gemeente licht toe dat er met bewonersvereniging en de gemeente er bovenop zitten in het 
kader van de Bibob regeling om de discutabele ondernemingen aan te pakken. Maar dat blijft 
moeilijk. 
 
Vraag: Wanneer wordt de demping gerealiseerd? 
Antw: Het is nog niet zover. Eerst moet de gemeenteraad in het kader van haar bevoegdheid het 
voorstel aangeboden krijgen, haar wensen en bedenkingen geven en instemming met een verklaring 
van geen bedenkingen tegen de ruimtelijke procedure die in het kader van de omgevingsvergunning 
nog gevoerd moet worden. 
Wat Libema betreft graag zo snel mogelijk (voorjaar 2020) starten vanwege de komst van WeenerXL 
per 1-1-2020 en om overlast in de omgeving te voorkomen als de 1000 parkeerplaatsen op korte 
termijn verdwijnen. 

  
Vraag: Kunnen de dixies die nu bij woningen Hart van Boschveld worden geplaatst niet aan de 
Brabanthallen-kant komen? 
Antw: Nee, niet op korte termijn en niet zonder een alternatieve route i.v.m. met de overlast van 
wildplassen die dan ontstaat.  
  



Vraag: WeenerXL wil graag dubbelgebruik van de parkeerplaatsen. Is dat mogelijk? 
Antw: Libéma staat hier in beginsel voor open, maar benoemt nadeel van geen toezicht en wijst op 
recente voorbeelden van overlast daaruit voortvloeiend. Maar staat zeker open voor benutting / 
uitwisseling waar mogelijk.  
  
De voorzitter sluit de bijeenkomst onder vermelding dat schriftelijk reageren mogelijk is tot en met 
10 oktober 2019. Graag ontvangen we uw reactie onder vermelding van zaaknummer 9343237. Uw 
reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders en in kopie aan de 
betrokken ambtenaren: Henk de Winter, Leo Sedee en/of Hester Dijkman in het volgende 
emailadres: 
h.dewinter@s-hertogenbosch.nl 
h.dijkman@s-hertogenbosch.nl 
l.sedee@s-hertogenbosch.nl 
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