
Proef parkeerregime bedrijventerrein de Brand 
Op initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch en in samenwerking met de ondernemersvereniging 
De Brand en de afdeling Stadstoezicht wordt er een proef ingesteld ter verbetering van de 
parkeersituatie op het bedrijventerrein De Brand.   
 
Aanleiding 
De reden om met deze proef te starten zijn klachten van ondernemers over het parkeergedrag op de 
Brand. Enerzijds is de behoefte groot om in de openbare ruimte te parkeren en anderzijds levert het 
parkeren ergernis op als er wordt geparkeerd op plaatsen waar dat eigenlijk niet mag of kan. Het 
doel van de proef is om zowel tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte als om het tegengaan van 
de parkeeroverlast.  
 
Wat verandert er? 
Voor de duur van 6 maanden wordt het algehele parkeerverbod op het bedrijven terrein opgeheven. 
Dat wil zeggen dat op het bedrijventerrein geparkeerd mag gaan worden. Parkeren mag op de 
rijbaan en op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Maar niet overal mag geparkeerd worden. 
  
Maar niet overal mag geparkeerd worden!  
Op een aantal aangewezen plekken worden er extra 
parkeerverboden ingesteld. Dit zijn met name plekken 
waar geparkeerde auto’s voor overlast kunnen zorgen of 
daar waar de veiligheid of doorgang in het geding kan zijn. 
Met verkeerborden worden parkeerverboden ingesteld op 
de volgende straten: 
1. Zuidzijde van De Steenbok tussen Het Sterrenbeeld en 

De Voerman; 
2. Westzijde van Het Zuiderkruis. 
 
Daarnaast blijft het uiteraard verboden om te parkeren op: 

 het trottoir; 

 in de berm; 

 op of voor in- en uitritten;  

 nabij een kruising. 
 
Handhaving 
Tijdens de proef nemen we op verschillende momenten de parkeersituatie op. We kijken of de 
overlast minder is geworden en hoe het gaat met het hinderlijk en fout parkeren.  In de periode van 
de proef zal Stadstoezicht de situatie dus nauwlettend in de gaten houden. Omdat een nieuwe 
situatie in het begin altijd even wennen is worden eventuele foutparkeerders in de eerste twee 
weken van de juli gewaarschuwd. Daarna zullen foutparkeerders worden beboet. 
 
Contact 
Heeft uw vragen over de parkeerproef op de Brand dan kunt u contact opnemen met B. Bruekers tel. 
06-20361691 of via e-mail b.bruekers@s-hertogenbosch.nl   
Ook tips of suggesties ter verbetering van de parkeersituatie op de Brand zijn van harte welkom.   
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