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

 

 

Uw brief van :   Ref. :  Dhr. L. Brouwer 

Afdeling : SB/P&V Tel. :  (073) 615 92 73 

Datum : 26 juni 2020 E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl  

Onderwerp : Start aanleg rotonde Laaghemaal – Oosteinderweg 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op maandag 6 juli starten we met de aanleg van de rotonde op de kruising Laaghemaal – 

Oosteinderweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 14 augustus. De 

herinrichting van de kruising wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-

Brabant. 

 

Wat gaan we doen? 

 We leggen een rotonde aan op de kruising Laaghemaal – Oosteinderweg. 

 Zowel OJC als de Hobbit worden via de rotonde bereikbaar gemaakt. De oversteek tegenover 

De Hobbit vervalt. 

 Het gebied maken we groener door twaalf nieuwe bomen rondom de rotonde te planten. 

 

Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening.  

 

Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden is de kruising Laaghemaal - Oosteinderweg afgesloten voor autoverkeer. 

Voordat het werk start, leggen we een tijdelijke inrit aan naar het parkeerterrein van kindcentrum de 

Hobbit en OJC Rosmalen. Zo blijven het kindcentrum en OJC bereikbaar voor het autoverkeer vanaf 

de oostelijke tak van het Laaghemaal (dus via de Vlinderlaan). Het doorgaand verkeer leiden we om 

met borden. 

 

Het fietsverkeer richting OJC/De Hobbit wordt op de kruising zelf aan de noordzijde langs de 

werkzaamheden geleid. Het overige fietsverkeer leiden we om via het Bundersteegpad en de Meester 

Penningsstraat. 
 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met de aannemer Roy 

Verstegen. Het telefoon is (06) 54 72 82 88. Heeft u vragen over de brief? Neem dan gerust contact op 

met de heer L. Brouwer, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn 

telefoonnummer is (073) 615 92 73. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl 

met als onderwerp ‘rotonde Laaghemaal‘. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 

 

Ir. T.J.J.R. Prinsen 
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