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Plaats hier ee  n 
foto/oproep 

Aan  
De bewoners en ondernemers van Bisonspoor 
Maarssenbroek 

Start herinrichting Bisonplein 
De start van de herinrichting van het Bisonplein bij Bisonspoor 
begint op 9 november. In dit wijkbericht lichten wij toe wat dit 
voor u betekent.  

 
 

Herinrichting eerste stap naar een 
prettige openbare ruimte  
 

Met de herinrichting van het Bisonplein maakt de 
gemeente een eerste concrete stap naar een 
prettige openbare ruimte rondom het 
winkelcentrum waar het fijn winkelen en verblijven 
is. Het ontwerp van de openbare ruimte kunt u 
vinden op de website www.bisonspoor2020.nl.  
 
Eigenlijk zouden de werkzaamheden in april 
starten maar de voorbereidingen hebben toch 
meer tijd gekost.  
De uitvoering start op 9 november aanstaande. Op 
10 november wordt het kunstwerk gedemonteerd 
en opgeslagen in afwachting van een nieuwe 
bestemming. 
Als de weersomstandigheden en de 
Coronamaatregelen het toelaten, wordt het nieuwe 
Bisonplein in maart 2021 in gebruik genomen. 
Dan komt ook de weekmarkt terug op het plein. 
 

 
 

Datum: 29 oktober 2020 

Vragen over de inhoud van de 
werkzaamheden? Neem contact op met  
Toezichthouder Jeroen Verhoef 
 

info@stichtsevecht.nl 

14 0346 

 

Bereikbaarheid  
 
Het plein wordt vanaf 9 november helemaal 
afgesloten voor auto’s, brommers en fietsers. 
Alleen de hulpdiensten hebben nog toegang. Om 
de bereikbaarheid van het winkelcentrum, 
appartementen, kantoren en bedrijven zo lang 
mogelijk te garanderen wordt het plein niet in een 
keer helemaal aangepakt maar in fasen.  
 
Bewoners en bezoekers kunnen lopend de 
ingangen van de appartementen en van het 
winkelcentrum bereiken als daar niet wordt 
gewerkt. 
De volgorde van de fasen is te zien op de  
afbeelding aan de achterzijde. 
 
De invalidenparkeerplaats blijft in gebruik behalve 
wanneer daar werkzaamheden zijn. 
 

 
Parkeren 

Vanaf maandag 9 november kunt u niet meer 
parkeren op het Bisonplein. Auto’s kunnen in de 
P1 parkeergarage geparkeerd worden (1e vier uur 
gratis, daarna betaald parkeren) of in de P2-
parkeergarage (24 uur per dag gratis) 
 

P 1 

P2 

aannemersverblijf 

Bisonplein 

http://www.bisonspoor2020.nl/
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Informatie  
 
Tussen de parkeergarage P1 en het politiebureau wordt een aannemersverblijf geplaatst.  
 
Mocht u vragen hebben bij het begin van de werkzaamheden dan kunt u terecht in dit verblijf van 16 
november tot 1 december op werkdagen tussen 8.30 – 9.00 uur. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen na 1 december kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Van Kessel 
Wegenbouw. Uitvoerder Gert Stam is aanwezig op maandag- en vrijdagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur in 
het witte aannemersverblijf en via zijn mailadres gert@vankesselwegenbouw.nl. 
 

Informatie over de voortgang kunt u vinden op de website www.bisonspoor2020.nl. Hier kunt u zich ook 
inschrijven om berichten automatisch te ontvangen over de voortgang van de werkzaamheden en andere 
ontwikkelingen in en rondom het winkelcentrum Bisonspoor. 
  

 
 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

route van de hulpdiensten die 
beschikbaar blijft voor voetgangers 

Ingang Dirk van den Broek 

Ingang richting Hema 

Nieuwe ingang Bisonspoor 
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