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Amendement: Conceptbegroting 2020; Extra financiële middelen openbare ruimte 

Centrum Rosmalen  

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch bijeen tijdens de raadsvergadering van 12 

november 2019, gehoord de beraadslagingen in de commissie Omgeving over de 

conceptbegroting 2020 

Constaterende dat; 

 Behoud en versterken van centrumfuncties en economische aantrekkelijkheid 

wordt nagestreefd; 

 Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 op 05 juni j.l. de Motie 

“Afronden Centrum Rosmalen” unaniem door de Raad werd aangenomen; 

 Daarin het College werd opgeroepen in overleg met belanghebbende partijen 

concrete uitvoeringsprojecten te benoemen voor de verder inrichting van de 

Openbare ruimte, waarbij prioriteit wordt gegeven aan “knellende” parkeer- en 

verkeerssituaties en de Vergroening van het Centrumgebied in Rosmalen 

 De gemeente inmiddels, samen met het Centrummanagement Rosmalen, een 

actieplan toekomstbestendig Centrum Rosmalen heeft opgesteld. Met dit plan 

streeft het College naar een goed bereikbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig 

winkelgebied in het Centrum van Rosmalen. 

Overwegende dat; 

 Behoud en versterken van centrumfuncties en economische aantrekkelijkheid, ook 

moet gelden voor centra in omliggende dorpen zoals het Centrum Rosmalen; 

 Dat verbetering van de openbare ruimte daartoe zeer bijdraagt; 

 Uit het Actieplan toekomstig bestendig Rosmalen verschillende aanbevelingen 

voortkwamen, zoals verbetering van de entree door bebording en verwijzing naar 

zowel winkels als parkeergelegenheid; 

 Er, zowel vanuit Centrummanagement als bewoners, überhaupt al jaren wordt 

gevraagd om: 

o Verbetering van de verkeersafwikkeling en parkeerregulering, o.a. in de 

aanpalende straten als Brouwerijstraat en Pastoriestraat; 

o Veiliger verkeer en verblijf voor alle bezoekers in het Centrumgebied;  

 Ter verbetering van de verblijfskwaliteit in het Centrum de huidige doorgaande route 

Dorpsstraat (Noord)/Raadhuisstraat verkeersluw dient te worden gemaakt. 



 De begroting voor 2020 nog 35.000 euro ruimte biedt om vrij te besteden en 

daarmee geïnvesteerd kan worden in de genoemde verbeterprojecten, waarvoor 

op dit moment onvoldoende budget beschikbaar blijkt. 

 

Het dictum te wijzigen in; 

1.vaststellen van de conceptbegroting 2020 

Toe te voegen; 

Punt 1a; extra vrij te besteden middelen ad 35.000 euro in te zetten op: 

- de verbetering verkeersafwikkeling en parkeerregulering in het Centrum en in de 

aanpalende straten van Centrum Rosmalen zoals de Brouwerijstraat en 

Pastoriestraat; 

- Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle bezoekers aan het 

centrumgebied; 

- Het verkeersluw maken van de hoek Dorpstraat/Raadhuisstraat 
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