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Geachte heer, mevrouw, 

  
Op maandag 24 oktober starten we met het opnieuw bestraten van de rijbaan en de 
parkeerplaatsen van de Willem van Nassaulaan en Geldersedam. Dit doen we omdat een groot 
deel van de stenen in de rijbaan losliggen. Deze werkzaamheden bestaan uit 9 fases van elk 3 
tot 4 weken. Meer informatie hierover leest u in deze brief.  
 
Wat gaan we doen? 
De aannemer De Krom BV start met het opnieuw bestraten van de Willem van Nassaulaan, 
daarna volgt de Geldersedam. In het voetpad aan de kant van de woningen wordt niet gewerkt.  
 
De achterkant van deze brief bevat een situatieschets met de fasering. 

 
Bereikbaarheid 
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in 9 fasen van elk 3 tot 4 weken 
uitgevoerd. We breken de rijbaan steeds een stukje open. Zo blijven zoveel mogelijk woningen 
bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is dat deel van de straat afgesloten voor auto’s. Het 
doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Aartshertogenlaan. De parkeervakken in het 
werkgebied zijn tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. We vragen u tijdelijk elders in de 
wijk te parkeren. 
 
Ondergrondse containers 
Staat uw ondergrondse container in het werkvak en kunt u uw afval niet weggooien? Dan kunt u 
gebruik maken van de containers verderop in de straat.  
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Planning 
We verwachten in mei 2023 klaar te zijn met al het werk. De planning is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 
 
Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar openbareruimte@s-
hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Willem van Nassaulaan en Geldersedam”. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 
 
Ir. T.J.J.R. Prinsen 
 
 
Situatieschets 
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Alle met kleur 
gemarkeerde 
stukken gaan we 
opnieuw bestraten 


