
AFSTEMMINGSOVERLEG MET OMWONENDEN 
 
Datum:  30 januari 2019 
Locatie:  Hoedemakers Bouw te Rosmalen 
 
Aanwezig namens omwonenden:  
M. Akkermans (Weidekruidlaan), J. Jochems (wijkver. De Herven), M. Kokshoorn (Weidekruidlaan),  
R. Peters (wijkver. De Herven) 
 
Aanwezig namens ontwikkelende/uitvoerende partijen: 
R. Boersma (gem. Den Bosch), S. van Iersel (Hoedemakers Bouw), S. Kregting (Hoedemakers Bouw), 
M. Nellen (AM), R. van Spengen (Slokker), M. Zwart (BPD) 
 
 
Besproken punten: 
 

 Aangegeven vanuit  bewoners: 
o Graag meer communicatie over de bouwwerkzaamheden (planning en uitvoering) 
o Na diverse werkzaamheden bleven groenstroken verwaarloosd achter. Ook hebben op 

korte termijn enkele zaken aandacht nodig (aansluiting trottoir/weg, groen 
Weidekruidlaan). Dit wordt snel opgepakt. 

 

 Om de bewoners van fase 1 Carolus te informeren over de ontwikkelingen in Hervensche Park en 
Carolus, zal periodiek een nieuwsbrief worden verstuurd. Deze wordt ook gestuurd aan dhr. 
Peters (wijkver. De Herven), zodat zij de informatie op hun website kunnen delen. 
 

 Voor de planning van de diverse onderdelen wordt verwezen naar de presentatie. 
 

 In de bomennotitie is zichtbaar welke bomen gekapt worden/zijn en welke bomen/groen er 
terug komen. Deze notitie is openbaar in te zien. 

 

 Ontwerp van de brug in het verlengde van de weidekruidlaan wordt gepresenteerd, en dit wordt 
goed ontvangen bij de omwonenden. In verband met veiligheid (m.n. zicht) heeft de brug een 
minimale toog. 

 

 De aanleg van het voetpad naar de ‘boerderij’ wordt meegenomen bij het woonrijp maken van 
de laatste fase van Hervensche Park. Bewoners zouden het voetpad graag toegankelijk zien voor 
fietsverkeer richting school. De gemeente licht toe dat dit erg lastig is i.v.m. de hellingshoek en 
de eisen die eraan gesteld worden om het voor fietsers toegankelijk te maken. In de 
oorspronkelijke plannen is de toegang tot de dijk alleen voor voetgangers; dit blijft het 
uitgangspunt. Er zak gekeken worden op welke manier e.e.a. beschikbaar kan worden gemaakt 
voor fietsers. 

 

 Het speelveld in fase 2 Carolus wordt nog nader uitgewerkt. Bewoners geven aan dat zij hierover 
graag meedenken, net als bij fase 1. GEM Carolus staat hier voor open en komt hier t.z.t. op 
terug als ook de nieuwe bewoners rondom het speelveld er (gaan) wonen. 

 

 Het bestaande trottoir (betontegels) langs de Weidekruidlaan wordt in de laatste fase woonrijp 
maken vervangen door klinkerbestrating. Ook wordt de aanplant van groenstroken dan 
meegenomen. 

 



 Vanwege de herontwikkeling van deelplan I Carolus dienen de bestaande parkeerplaatsen aan de 
Heermoesstraat te worden aangepast. Naar verwachting wordt dit meegenomen bij het woonrijp 
maken van deelplan I. 

 

 Bewoners melden dat er hard gereden wordt in de wijk. Op enkele plekken is op een later 
moment een drempel voorzien om het (gemotoriseerd) verkeer af te remmen.  

 

 Het pad dat parallel loopt aan de Hervensebaan is enkel toegankelijk voor langzaam verkeer, 
zoals voetgangers en fietsers. M.u.v. hulpdiensten zal dit niet voor autoverkeer toegankelijk zijn. 

 

 Om voldoende hemelwater in het gebied te kunnen bergen, zal er onder de nog aan te leggen 
wegen een Aquaflow waterbergingssysteem aangelegd worden. Dit systeem zorgt ervoor dat 
hemelwater langzaam in de bodem kan infiltreren. 

 

 De bouwplaatsinrichtingstekening die Hoedemakers voor deelplan I heeft gemaakt wordt 
voorgelegd aan/besproken met de omwonenden. Hierop staan aangegeven de positie van de 
bouwketen, loodsen, containers, logistiek etc. Bewoners doen suggestie om de weidekruidlaan al 
vanaf de start bouw van deelplan I af te sluiten voor regulier verkeer (auto’s, voetgangers en 
fietsers). Hoedemakers geeft aan dat hier enkele nadelen aan kleven, zoals geen overzicht op een 
deel van het terrein, aansprakelijkheid, etc.). Afgesproken is dat de hekken in 1e instantie worden 
geplaatst zoals is opgenomen op de tekening en dat er nog overleg plaatsvindt volgt tussen 
Hoedemakers, GEM Carolus en de gemeente. 

 

 Op korte termijn doet Expertisebureau Vermeer een opname van de woningen die direct aan 
deelplan I grenzen. 

 

 Het verkeersplan wordt door omwonenden goed ontvangen. Vraag is echter wel hoe de hekken 
te plaatsen langs de Weidekruidlaan tijdens de uitvoering van deelplannen II en III. Hierbij 
rekening houden met maximaal vrij uitzicht voor bewoners. Afgesproken is, dat ruim voor de 
start bouw van deze deelplannen nader met de omwonenden wordt afgestemd. 

 

 Slokker bespreekt het plan van aanpak voor bouw en uitvoering van de brug met de uitvoerende 
partij, Wallaard. Met name veiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Slokker zorgt voor 
informatie naar de omwonenden. 

 

 Hoedemakers heeft een 24-uurs servicedienst en is bij eventuele calamiteiten ook na 
kantooruren via het algemene nummer bereikbaar. 

 

 Voorgesteld is om voor de zomervakantie een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. 


