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BEGROTING AANGEPAST
De gemeenteraad heeft vorige week 
donderdag de begroting van dit jaar voor ruim 
10 miljoen euro aangepast. De aanpassingen 
maken het mogelijk om allerlei plannen en 
projecten door te laten gaan, waarvoor nog 
geen of onvoldoende geld was. 

De aanpassingen staan in de zogehe-
ten Tussenrapportage 2021, die de raad 
vorige week vaststelde en die laat zien 
hoe het ervoor staat met de uitvoe-
ring van het voor dit jaar voorgenomen 
beleid. Ook laat de rapportage zien hoe 
de financiële vlag er bij hangt. Volgens 

de huidige situatie krijgt Tilburg dit jaar 
te maken met een begrotingstekort van 
bijna 10,3 miljoen euro. Dat is overigens 
een verbetering ten opzichte van drie 
maanden geleden, toen er nog sprake 
was van een tekort van ruim 16 miljoen 
euro. Tilburg krijgt van het rijk meer geld 
voor de jeugdzorg en uit het gemeen-
tefonds dan in april van dit jaar bekend 
was.

MEER GELD VOOR ENERGIETRANSITIE
Van de ruim 10 miljoen euro aan aanpas-
singen gaat 1,3 miljoen naar de ener-

gietransitie. Die zijn nodig om geplande 
activiteiten in wijken en het warmtenet 
Zuid mogelijk te maken. Een bedrag van 
ongeveer 4 miljoen gaat naar de ‘blau-
we aders’ onder de Enschotsestraat en 
Rueckertbaan, die ervoor zorgen dat 
Tilburg bij extreme regenval geen natte 
voeten krijgt. Verder is 9 ton bestemd 
voor de vervanging van het fietspad van 
de Biezenmortelsestraat en wordt er 1 
ton uitgetrokken voor extra ecologen die 
met allerlei groenprojecten aan de slag 
gaan. Ook is er 130.000 euro voor het 
nieuwe buurthuis in Broekhoven, bijna 
hetzelfde bedrag voor de nieuwbouw van 
basisschool Rennevoirt in Berkel-En-
schot en ruim 180.000 euro voor een 
nieuwe buitengevel van de sporthal bij 
basisschool Westerwel in de Reeshof.

RELATIE MET BEGROTING MOET DUIDE-
LIJKER

Door alle aanpassingen is het tekort op 
de begroting bijna 10,3 miljoen euro. 
Dit bedrag wordt gedekt uit de alge-
mene reserve. Met uitzondering van de 
LST stemde de raad in met de Tussen-
rapportage 2021. De raad wil overi-
gens dat er voortaan een betere relatie 
is te leggen tussen de begroting en de 
tussenrapportage. Ook moet gerappor-
teerd worden welke maatregelen worden 
getroffen, wanneer in de rapportage 
staat dat iets beter kan. Naar aanleiding 
van een motie van Lokaal Tilburg, ONS 
Tilburg en 50PLUS gaat het college daar 
samen met de raad naar kijken.

VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DE RAAD 

KUNT U TERECHT OP 
WWW.RAADTILBURG.NL 
EN WWW.TILBURG.NL

BOUW EERSTE PARKEERGARAGE SPOORZONE KAN VAN START
In oktober start de bouw van de eerste 
parkeergarage in de Spoorzone. Die verrijst 
op de locatie Zwijsen, het gebied tussen 
het UWV-gebouw en de stationsingang. 
Met uitzondering van de SP stemde de raad 
vorige week donderdag in met het krediet 
van 23,3 miljoen euro dat nodig is voor de 
bouw van de parkeergarage. De raad keurde 
ook de bouwregels goed, die moeten worden 
aangepast om de bouw mogelijk te maken. 

Tot nu toe kan in de Spoorzone alleen 
worden geparkeerd op plaatsen aan de 
Burgemeester Brokxlaan en op enke-
le parkeerterreinen. In verband met de 
verdere ontwikkeling van het gebied, 
zoals de komst van het woongebouw 
de Brabander, wordt de parkeerbehoef-
te groter en is ook een parkeergarage 
nodig. De ‘Parkeergarage Zwijsen’ bevat 
straks 732 parkeerplaatsen. Later komt 

er ook een parkeergarage bij de nog te 
bouwen woontoren Clarissen, maar die is 
bestemd voor particuliere abonnement- 
houders.

‘MOBILITEITSHUB’
In de nieuwe parkeergarage is het straks 
niet alles auto’s wat de klok slaat. Zo 
komt er op een deel van de begane 
grond een fiets- en scooterstalling voor 
bezoekers van de Spoorzone. Ook kun je 
er gebruikmaken van OV-fietsen, elektri-
sche scooters en elektrische deelauto’s. 
Daarmee wordt de parkeergarage een 
echte mobiliteitshub. Het college laat de 
raad nog weten wat het kost om in de 
fietsenstalling te werken met toezicht. 
Die toezegging kreeg de raad naar aanlei-
ding van een motie van CDA, PvdA, D66, 
50PLUS, GroenLinks en Lokaal Tilburg. 
Naar aanleiding van een motie van VVD, 

DE RAAD OP STRAAT
LEREN VAN GANG 
VAN ZAKEN BEACHY

Wie denkt dat de gemeenteraad alleen maar vergadert, 
heeft het mis. Regelmatig laten raadsleden zich zien in 
onze wijken, buurten en dorpen. Ze gaan dan in gesprek met 
bewoners en willen weten wat hen bezighoudt.

Vorige week dinsdag waren enkele leden van de raad op 
bezoek in De Reeshof en Tilburg Noord. Bij de winkelcen-
tra Heyhoef en Wagnerplein vroegen ze inwoners hoe zij 
de afgelopen coronaperiode hebben beleefd. Die gaven 
aan meer te zijn gaan wandelen en fietsen. Wat hen 
onder meer was opgevallen, is het mooie fietsnetwerk 
dat Tilburg heeft. 

Voor sommige inwoners was de coronaperiode een tijd 
van eenzaamheid. Jongeren vertelden verder over de 
verveling die af en toe toesloeg. 

WAARDEVOL
Natuurlijk spraken inwoners ook over andere zaken. Het 
onderhoud van de openbare ruimte, verkeersveiligheid, 
het dumpen van afval, maar ook het organiseren van 
meer activiteiten en mogelijkheden voor de jeugd werden 
veelvuldig genoemd. De gesprekken leveren de raads-
leden waardevolle informatie op voor hun raadswerk. 
Sommige zaken kunnen ze meteen concreet oppakken.

Wil je zelf in gesprek met de raad? Er zijn verschillende 
manieren waarop dat kan. Je vindt ze op raadtilburg.nl.

De gemeenteraad vindt dat de gang van zaken rond stadsstrand 
Beachy stof tot nadenken geeft. Het pop-up strand aan de Smari-
uskade moest aanvankelijk van de gemeente de deuren sluiten 
na klachten over geluidsoverlast van omwonenden vorig jaar. De 
rechter zette echter onlangs een streep door dat besluit.

De raad wil dat het college de film rond de verstrekte vergun-
ningen aan Beachy en het besluit tot sluiting nog eens terug-
draait. ‘We moeten deze casus evalueren’, aldus een motie 
die vorige week donderdag door alle partijen van de raad 
werd ingediend. De resultaten van die evaluatie moet uiterlijk 
in het laatste kwartaal van dit jaar bij de raad op tafel liggen. 
Ondertussen moet het college zowel met omwonenden als 
de ondernemers achter Beachy in gesprek blijven, zodat het 
stadsstrand voor iedereen een succes kan worden.

NIEUW IN DE RAAD

Wim Hermans van D66 is sinds vorige 
week donderdag lid van de gemeen-
teraad. Wim was al burgerraadslid en 
volgt in de raadsfractie van zijn partij 
Koen van der Krieken op, die Tilburg als 
woonplaats gaat verlaten.  

GEMEENTELIJKE HUISVESTING KAN 
GOEDKOPER
Wanneer medewerkers van de gemeente, 
die nu nog op plekken elders in de stad 
zitten, straks vanuit het stadskantoor aan 
het Koningsplein gaan werken, levert dat 
een jaarlijkse besparing van 1 miljoen 
euro op de gemeentelijke huisvestings-
kosten op. Het gaat om medewerkers 
van de afdeling Werk & Inkomen en van 
het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor hen 
blijkt nog ruimte te zijn in de toekomsti-
ge Stadswinkel van het stadskantoor dat 
momenteel ingrijpend wordt verbouwd. 
Het aanpassen van die verbouwing kost 
eenmalig ruim 2,3 miljoen euro. Daar 
ging de raad vorige week donderdag 
unaniem mee akkoord. De raad kreeg 

van wethouder Oscar Dusschooten de 
toezegging dat hij de raad drie of vier keer 
per jaar zal bijpraten over de financiën die 
gemoeid zijn met de verbouwing van het 
stadskantoor. Het is de bedoeling dat de 
nieuwe Stadswinkel aan het Koningsplein 
in 2023 de deuren openzet.

De nieuwbouw van het Koning Willem II 
College in de wijk Groenewoud is weer een 
stap dichterbij. Vorige week donderdag 
heeft de gemeenteraad unaniem de wijziging 
van het bestemmingsplan vastgesteld die 
hiervoor nodig is. 

De nieuwbouw van het Koning Willem 
II College aan de Tatraweg brengt nog 
heel wat andere ontwikkelingen mee. Zo 
komen er twee nieuwe sporthallen, die 
voor een verruiming van de binnensport-
mogelijkheden in Tilburg gaan zorgen. 
In de nieuwe hallen kan straks ook na 
schooltijd en in de weekenden worden 
gesport. Verder komt er op een plek waar 
nu nog één van de gymzalen staat, een 

kindcentrum. Dat betekent basisschool 
en kinderopvang onder één dak. Het is 
de bedoeling dat op termijn basisschool 
Panta Rhei van de Don Sartostraat hier-
naartoe verhuist. Met al deze ontwikke-
lingen ontstaat er een onderwijscampus 
voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 
jaar. Vlak bij het kindcentrum ligt straks 
een openbaar speelveld, dat ook door het 
Koning Willem II College en bewoners van 
Groenewoud kan worden gebruikt. De 
verwachting is dat in 2024 de bouw van 
het nieuwe kindcentrum van start gaat. 
Daarmee draagt de hele herontwikkeling 
ook bij aan de leefbaarheid in de wijk. De 
plannen voorzien ook in de aanleg van 
nieuw groen en van een fietsverbinding

TILBURG VERBIEDT 
GEBRUIK LACHGAS
Het ‘recreatief gebruik’ van lachgas 
op straat is in Tilburg voortaan verbo-
den. Dat heeft de gemeenteraad vorige 
week donderdag besloten. Het verbod 
is één van de wijzigingen in de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening (APV), die 
de raad vorige week heeft vastgesteld. 
Tilburg kent een forse toename van het 
gebruik van lachgasballonnen die een 
voor een snelle, korte roes zorgen. In 
2020 werden ruim 1.500 incidenten met 
lachgasgebruik gemeld, dit jaar worden 
zo’n 3.000 meldingen verwacht. Het 
recreatief gebruik van lachgas zorgt voor 
overlast op straat, vormt een bedreiging 
voor de verkeersveiligheid en is boven-
dien slecht voor de gezondheid. Met 
het verbod loopt Tilburg vooruit op een 
landelijke regeling, die niet eerder dan in 
het voorjaar van 2022 wordt verwacht.

OOK DE RAAD HEEFT NU VAKANTIE

De raadsvergadering van vorige week donderdag was voorlopig even de laatste. Ook de 
raad van Tilburg gaat nu op vakantie. De eerste bijeenkomsten na de vakantie vinden 
plaats in de loop van september. Kijk voor meer informatie op www.raadtilburg.nl. 

Voor de energietransitie is dit jaar 
1,3 miljoen euro extra nodig.

De raadsleden hadden tijdens hun 
bezoek aan De Heyhoef en het 
Wagnerplein ook een ideeënbus bij 
zich.

Impressie van de nieuwe Stadswinkel 
aan het Koningsplein.

NIEUWBOUW KONING WILLEM II 
COLLEGE STAP DICHTERBIJ

Impressie van de toekomstige bebouwing 
van het gebied Zwijsen inclusief de nieuwe 
parkeergarage.

CDA en LST krijgt de raad van het college 
ook de onderzoekscijfers, die de noodzaak 
van de fietsenstalling aantonen.

De parkeergarage wordt gebouwd in 

opdracht van projectontwikkelaar Volker 
Wessels. De gemeente neemt vervolgens 
het gebouw over. Naar verwachting is de 
eerste parkeergarage in de Spoorzone in 
september 2022 klaar.

SPORTTARIEVEN 
3% OMHOOG
De gemeenteraad heeft vorige week 
donderdag besloten om de sporttarie-
ven voor het seizoen 1 augustus 2021 
– 1 augustus 2022 te verhogen met drie 
procent. Deze verhoging is in lijn met 
het in de begroting opgenomen prijs-
indexcijfer. De tarieven gelden voor het 
gebruik van de gemeentelijke sportac-
commodaties.

AKKER-HEIKANT
Om de eventuele mogelijkheid tot 
woningbouw in het gebied Akker-Hei-
kant ten noorden van Berkel-Enschot 
open te houden, heeft de gemeenteraad 
vorige week donderdag besloten tot 
aankoop van een woning aan de Duren-
daelweg. Akker-Heikant behoort tot de 
ontwikkelscenario’s, die moeten bijdra-
gen aan de stevige woningbouwopgave 
die Tilburg heeft.


