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Betreft: oversteekplaats Graafseweg 

 

 

Geachte heer Eigeman, 

 

Langs deze weg vragen het buurtcomité Hinthamerpark en de Wijkraad Hintham uw aandacht voor de 

oversteekplaats over de Graafseweg/Hintham ter hoogte van Kuin Keukens.  

Al enkele jaren wijzen genoemde bewonersorganisaties op de gevaarlijke situatie ter plaatse. Een lichte knik in 

de weg zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers die vanaf Kuin Keukens willen oversteken richting 

Jasmijnstraat, in het zicht naar links (richting Rosmalen) worden belemmerd. Dat probleem wordt nog versterkt 

doordat precies in de knik een reeks geparkeerde auto’s het zicht reduceert tot enkele meters. In het verleden 

heeft deze omstandigheid al tot diverse ongevallen geleid.  

Bij de aanleg van de rotonde en de verdere reconstructie van de Graafseweg/Hintham heeft u ook de 

oversteekplaats aangepast. Tijdens de werkzaamheden viel ons echter al op dat de asverspringing in de weg 

bleef bestaan. Wij hebben daar ook met ambtenaren van de afdeling Verkeer over gesproken. Die verzekerden 

ons echter dat het allemaal goed kwam. 

Wij moeten echter constateren dat de situatie na de reconstructie nauwelijks is verbeterd. De knik in de weg 

bestaat nog steeds, al is aan de zijde van Kuin Keukens de weg iets smaller geworden. Ook de parkeerplaatsen 

liggen nog op dezelfde plek, al is de ondergrond vernieuwd. Per saldo is de situatie er voor voetgangers en 

fietsers niet beter op geworden. 

Tijdens een buurtschouw begin maart hebben ook de wijkmanager, de wijkbeheerder van BOR en de wijkagent 

geconstateerd dat er ter plaatse nog steeds sprake is van een gevaarlijke situatie. Van hun kant werd 

gesuggereerd of het wellicht niet beter zou zijn de hele oversteek op te heffen. Wij wijzen u er echter op dat 

deze plek de natuurlijke verbinding vormt in de route die fietsers en voetgangers afleggen uit met name 

Hintham Noord, over de Vliertsesteeg via de Jasmijnstraat of de Graafseweg naar ’s-Hertogenbosch Oost en 

het centrum. Haal je de oversteek eruit dan dreigt het gevaar dat zij de oversteek via de weg zelf maken, met 

alle kansen op ongelukken van dien. 

 

Wij doen daarom een klemmend beroep op u om nog eens naar de situatie te kijken en in overleg met ons te 

zoeken naar maatregelen die de oversteek voor fietsers en voetgangers optimaal veilig maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het buurtcomité Hinthamerpark    namens de Wijkraad Hintham 

 

 

 

Alexander Lubeck,      Piet Spierings, 

voorzitter       voorzitter 

 

 

Contactadres: 

Buurtcomité Hinthamerpark 

Jasmijnstraat 10 

5246 AA Rosmalen 


