
Verkeersbesluit “fietspad Parallelweg” tussen Paardskerkhofweg en Chr. Huijgensweg 

Ondergetekende, handelend namens burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch, is 
bevoegd om een verkeersmaatregel te treffen waarin het bestaande en onlangs gerealiseerde fiets en 
voetgangersvoorziening uitsluitend beschikbaar gesteld wordt aan het langzaam verkeer. 

dat de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregel zijn: 
- het beschermen van weggebruikers; 
- het minimaliseren van overlast voor alle belanghebbenden; 
- het waarborgen van de bereikbaarheid; 

Gelet op het bepaalde in: 
- de Wegenverkeerswet 1994; 
- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV); 
- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; 
- de Algemene wet bestuursrecht; 

Aanleiding 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch  heeft langs de gereconstrueerde Parallelweg, gelegen tussen 
Paardskerkhofweg en Chr. Huijgensweg, een fiets- en voetgangersvoorziening aangelegd. 
Tot op heden mocht dit pad ook worden gebruikt voor lokaal bestemmingsverkeer. 
Gevraagd wordt om dit deel af te sluiten voor lokaal verkeer en het pad uitsluitend beschikbaar te 
stellen voor langzaam verkeer met behulp van het aanwijzen van dit pad met de verkeersborden 
“verplicht (brom)fietspad”. De zijaansluitingen Chr. Huijgensweg en Celsiusstraat worden 
doodlopende wegen ter hoogte van de Parallelweg. 
  
Met dit voornemen verkeersbesluit wordt uitvoering gegeven aan de wens vanuit de omgeving en 
OBBoschveld.  

Overwegende: 
• dat de Parallelweg, inclusief de fiets- en voetgangersvoorziening,  in beheer is bij en 

gelegen is in de gemeente ‘s-Hertogenbosch; 

• dat het aanwijzen van dit deel van de ventweg langs de Parallelweg voor het 
(brom)fietsverkeer tussen Paardskerkhofweg en Chr. Huijgensweg een positief effect 
heeft op de fietsers en de veiligheid voor fietsers vergroot; 

• dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie en brandweer en dat beide 
positief geadviseerd hebben over dit voornemen verkeersbesluit; 

• dat de verkeersmaatregel fysiek wordt ondersteund met klappalen en afsluitblokken in de 
Celsiusstraat en de noordelijke ventweg van Chr. Huijgensweg; 

Uitgangspunten voor dit verkeersbesluit: 

• Door het aanwijzen van dit gedeelte van de Parallelweg als verplicht (brom)fietspad  verkeer 
verandert de verkeerscirculatie; 



• Verkeer met de bestemming Celsiusstraat en Chr. Huijgensweg moeten hierdoor gebruik 
maken van een andere route om bij de bestemming te komen, dan wel te verlaten.   

• De bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer van de woningen en 
bedrijfsbestemmingen in en aan de Celsiusstraat en Chr. Huijgensweg blijft gegarandeerd.  

• Door de blijvende bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven te garanderen worden de 
directe belangen niet onevenredig geschaad door het aanwijzen van dit deel als 
(brom)fietspad. 

  

n e e m t   v o o r   t e   b e s l u i t e n: 

I. Om de ventweg langs de Parallelweg, tussen Paardskerkhofweg en Chr. Huijgensweg, 
aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad ; 

II. de datum van openbaarmaking van dit voornemen verkeersbesluit te bepalen op zondag 
22 maart 2015; 

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2015, 
Het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, 

ir. T.J.J.R. Prinsen 

Tervisielegging verkeersbesluit 

Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 23 maart tot en met maandag 4 mei 2015 ter 
inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en 
ondertekende bezwaren richten aan het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, Postbus 
12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. 

Voor informatie over de procedure van het verkeersbesluit belt u met de heer J. Sier van de afdeling 
Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 51 84 of mail naar openbareruimte-verkeer@s-
hertogenbosch.nl 

Voor inhoudelijke vragen belt u met de heer H. de Winter, van de afdeling Openbare Ruimte en 
Verkeer, tel. (073) 615 56 80 of mail naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl 
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