
Voornemen verkeersbesluit Stationsweg (rotonde De Draak) 

 

Inleiding 

 

Ingevolge artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch bevoegd om dit verkeersbesluit te 

nemen. Deze bevoegdheid is in het gemeentelijke Mandaatbesluit gemandateerd aan het 

afdelingshoofd Leefomgeving.  

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit: 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een 

verkeersbesluit te worden genomen: 

1. De plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 

verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt 

gewijzigd. 

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen 

of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden 

tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of 

weggedeelte gebruik kan maken. 

 

Procedure 

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg 

geweest met de korpschef van de politie. De korpschef van de politie heeft positief geadviseerd. 

 

Gelet op het bepaalde in de: 

- De Wegenverkeerswet 1994; 

- Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV); 

- Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); 

- De Algemene wet bestuursrecht. 

 

zijn de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregel: 

- Het beschermen van weggebruikers; 

- Het minimaliseren van overlast voor alle belanghebbenden; 

- Het waarborgen van de bereikbaarheid. 

 

Motivering 

De Drakenfontein wordt het komende jaar gerestaureerd. Het rijksmonument op het Stationsplein 

wordt volledig verwijderd, gerestaureerd en opnieuw opgebouwd. Daarnaast wordt een nieuwe 

technische installatie voor de fontein aangelegd.  

De werkzaamheden aan de Drakenfontein voeren we in fases uit: 

Fase 1: Van 2 maart tot 18 juli 2020 verwijderen we de gehele fontein. In deze periode verleggen we 

ook kabels en leidingen onder het plein ten behoeve van de technische installaties. 

Fase 2: Van 18 jul 2020 tot 22 februari 2021 is het Stationsplein weer volledig bereikbaar voor het 

verkeer. In deze periode werken we wel aan de fontein, maar op een andere locatie.  

Fase 3: Van 22 februari tot 8 mei 2021 bouwen we de fontein weer op. 

Voor de werkzaamheden die plaatsvinden op het Stationsplein moet een deel van de rotonde worden 

afgesloten ten behoeve van het bouwterrein (werkruimte, opslag). Als gevolg hiervan wordt in fase 1 

en 3 een aantal rijrichtingen afgesloten voor het gemotoriseerde- én het fietsverkeer.  

 

De volgende rijrichtingen worden voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten: 

- Vanuit de Stationsweg rechtdoor richting Stationsplein en rechtsaf (behalve voor 

bestemmingsverkeer) richting de oostelijke parallelweg Koninginnenlaan, 

- Vanaf de westelijke parallelweg Koninginnenlaan linksaf richting de Stationsweg, 



- Vanaf het Stationsplein rechtdoor richting de Stationsweg en linksaf richting de 

Koninginnenlaan 

- Vanaf de oostelijke parallelweg van de Oranje Nassaulaan linksaf richting het Stationsplein en 

rechtdoor richting de oostelijke parallelweg Koninginnenlaan. 

 

Voor het gemotoriseerde verkeer worden omleidingsroutes via de Halvemaanstraat – Havensingel en 

Capucijnenlaantje – Van der Does de Willeboissingel aangegeven.  

 

Voor het (brom)fietsverkeer komt de fietsstrook op de rotonde ter hoogte van de Stationsstraat te 

vervallen. Fietsverkeer kan hier wel als voetganger de weg vervolgen. Het gaat hier om fietsers vanaf 

het Stationsplein en vanaf de oostelijke parallelweg van de Oranje Nassaulaan naar de 

Koninginnenlaan. 

 

 

Op grond van voorgaande overwegingen is het college tot het besluit gekomen om: 

 

1 Een gedeelte van de rijstrook op de rotonde De Draak af te sluiten voor gemotoriseerd 

verkeer door het plaatsen van verkeersborden C12 overeenkomstig de bijgevoegde 

situatietekening; 

 

2 De fietsstrook op de rotonde De Draak ter hoogte van de Stationsweg op te heffen door 

het toe te voegen aan het bouwterrein; 

 

3 De datum van openbaarmaking van dit voorgenomen verkeersbesluit te bepalen op 

vrijdag 22 november 2019. 

 

’s-Hertogenbosch, 19 november 2019. 

Het hoofd van de afdeling Leefomgeving, 

 

 

B.J. Berendsen 

 

 

Tervisielegging voornemen tot verkeersbesluit 

Het voornemen verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 25 november 2019 tot en met 
maandag 9 december 2019 ter inzage in het Stadskantoor.  

Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende zienswijze richten 
aan het hoofd van de afdeling Leefomgeving, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.  

Voor inhoudelijke vragen belt u met de heer Bongers van de afdeling Leefomgeving, tel. (073) 615 
5664 of mail naar leefomgeving@s-hertogenbosch.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Situatie tekening 1: toegestane rijrichtingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Situatie tekening 2: Borden C12 

 

 

 

 


