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Aan de bewoner(s)/ gebruiker(s) van dit pand 
 

 
Uw brief van :   Ref. :  Dhr. R. van Helden  
Uw kenmerk :  Tel. :  (06) 22 97 67 02 
Datum : 10 juni 2021 E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl  
Onderwerp : Fietsparkeervoorziening westzijde station 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
In maart dit jaar informeerden we u over het plan om de huidige fietsenstalling aan het Leonardo da 
Vinciplein uit te breiden. We hebben in een digitale bewonersavond drie mogelijke varianten besproken. 
Ook spraken we met verschillende partijen waaronder de wijkraden. Vervolgens zijn we aan de slag 
gegaan met de input en heeft het college de afweging gemaakt. Hierover leest u meer in deze brief.  
 
Het college heeft besloten dat er een nieuwe fietsparkeervoorziening van twee verdiepingen aan het 
Leonardo da Vinciplein komt. Het gaat dan om dezelfde plek als waar nu de stalling staat. In totaal 
komen er 800 plekken. In de nieuwe fietsparkeervoorziening is ook ruimte voor meerdere soorten 
fietsen. Denk aan e-bikes en fietsen met afwijkende afmetingen zoals een bakfiets. Ook komt er ruimte 
voor mindervalide fietsers. De locatie ligt direct aan de snelfietsroute. En de fietsers hoeven niet de 
Magistratenlaan over te steken om naar het station te gaan. 
 
Extra parkeerplekken voor de fiets hard nodig 
Steeds meer inwoners pakken de fiets als een gezond vervoersmiddel. Ook om naar het station te 
reizen. Om daarna de trein te pakken. Op dit moment zijn de stallingen aan de westzijde van het station 
overvol. Daarom zijn extra parkeerplekken voor de fiets nu hard nodig. Met de nieuwe 
fietsparkeervoorziening komen er 410 plekken bij om op een comfortabele manier de fiets te stallen. Dit 
aantal is inclusief een uitgifte punt voor OV-fietsen.  
 
Bijzonder aan het ontwerp is dat de materialen herbruikbaar zijn. Dat komt goed uit omdat de stalling 
tijdelijk is voor 10 tot 12 jaar. Dan komt er bij het station een nieuwe grote stalling. We verplaatsen de 
stalling aan het Leonardo da Vinciplein dan naar een andere locatie.   
 
Op de achterkant van deze brief vindt u een impressie van de nieuwe stalling. 
 
Afweging 
Tijdens de online bijeenkomst hebben we input opgehaald bij direct omwonenden. Daarnaast hebben 
we met verschillende partijen gesproken. Zoals NS en ProRail, de fietsersbond, Reizigersoverleg 
Brabant, Van Lanschot en de wijkraden Paleiskwartier en Boschveld. Uit al deze gesprekken kwam 
geen unanieme keuze voor 1 variant naar voren.  
 
Het college heeft ook gekeken naar de verkeersveiligheid, inpasbaarheid en de technische haalbaarheid 
van de drie varianten. Alles afwegende kiest het college voor het realiseren van de 
fietsparkeervoorziening aan het Leonardo da Vinciplein. Dit is de meest verkeersveilige en inclusieve 
variant. Ook blijft dan de inrichting van het plein hetzelfde als nu. Het college realiseert zich hierbij dat 
dit voor de bewoners met uitzicht op het plein niet de voorkeursvariant is.  
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Planning 
We gaan nu aan de slag met de voorbereidingen van het werk. Afhankelijk van de benodigde 
procedures verwachten we dat de fietsenstalling voor de zomer van 2022 klaar is. Uiteraard houden wij 
u op de hoogte van de ontwikkelingen. We informeren u voordat de werkzaamheden starten.  
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de heer R. van Helden, projectleider van de afdeling 
Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (06) 22 97 67 02. Of stuur een e-mail 
naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘fietsenstalling station’. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ontwikkelingsmanager Spoorzone  
 
 
S. van der Beek   
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