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VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DE RAAD 

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

De gemeenteraad is afgelopen maandag akkoord gegaan met de plannen voor 
een autoluwe cityring. Heuvel(ring), Piusplein, Paleisring, Schouwburgring en 
Noordhoekring hebben straks nog maar één rijstrook. De maximum snelheid 
wordt 30 kilometer per uur. Het plan moet leiden tot een afname van het aantal 
auto’s per etmaal van 20.000 naar 8.000. De raad wil dit goed monitoren. 
Bovendien wil de raad een plan voor een betere inrichting van de Korvelseweg.

De plannen voor het verkeersluw 
maken van de cityring hangen 
samen met de ontwikkeling van 
het Stadsforum. Deze plek in de 
binnenstad -bestaande uit Willems-
plein, Paleisring en een deel van de 
Schouwburgring- moet een sfeer-
vol geheel vormen, waar inwo-
ners en centrumbezoekers graag 
vertoeven. Om dat te bereiken, 
moeten Paleisring en Schouwburg-
ring verkeersluw worden. De enkele 
strook voor het autoverkeer wordt 
hier straks uitgevoerd in klinkers 
om aan te geven dat de automo-
bilist te gast is. Een nagenoeg 
geheel verkeersluwe cityring 
draagt bovendien bij aan een bete-
re kwaliteit van de binnenstad 
voor bewoners, ondernemers en 

bezoekers. Ook wordt bereikt dat 
het autoverkeer de ring niet meer 
als sluiproute gebruikt, maar via de 
ringbanen van het ene stadsdeel 
naar het andere rijdt.

VARIANT MET LOSGEKNIPTE 
BISSCHOP ZWIJSENSTRAAT

De toekomst van de cityring is de 
afgelopen tijd intensief besproken 
met diverse belangengroeperingen 
in en rond de binnenstad. Daarbij 
zijn verschillende varianten op tafel 
gekomen. Het draagvlak bleek het 
grootst voor de variant waarbij 
de Bisschop Zwijsenstraat straks 
wordt losgeknipt van het Stads-
forum en een fietsstraat wordt. 
Deze variant maakt deel uit van het 

besluit dat de raad maandag heeft 
genomen. Net als de maatregel om 
het autoverkeer vanaf de Piusha-
ven niet meer via de Koopvaardij-
straat naar de binnenstad te laten 
rijden en diverse maatregelen om 
sluipverkeer in de omgeving tegen 
te gaan. Verder krijgt de Heuvelring 
tussen de Spoorlaan en Telegraaf-
straat het karakter van een echte 
entree van de binnenstad.

RAAD WIL PLAN 
VOOR KORVELSEWEG

Tijdens het debat over de cityring 
bleek een overgrote meerderheid 
van de raad voorstander van een 
plan voor een mooier ingerichte 
Korvelseweg. Dit winkellint is net 
als de Besterdring en Veldhoven-
ring, die in 2024 een facelift krij-
gen, toe aan een herinrichting. De 
plannen hiervoor moeten uiterlijk 
in het vierde kwartaal van 2022 
op tafel liggen, aldus het aanvaar-
de amendement van VVD, D66, 
Lokaal Tilburg, ONS Tilburg, LST, 
PvdA, GroenLinks, SP, 50PLUS en 
CDA. Voor dit plan is 100.000 euro 

beschikbaar. Van dezelfde partijen 
-op GroenLinks na- werd een amen-
dement aanvaard, waardoor de 
raad nadrukkelijker wordt betrok-
ken bij het opstellen van een plan 
om de effecten van de autoluwe 
cityring te monitoren. Bovendien 
wil de raad dat niet alleen wordt 
gekeken naar de doelstelling van 
8.000 auto’s per etmaal. Ook moet 
er aandacht zijn voor de gevolgen 
voor de verkeersveiligheid en de 
economische effecten voor de 
binnenstad. 

LST, SP en PvdA stemden maan-
dag tegen de plannen voor de 
verkeersluwe cityring, de overige 
partijen stemden vóór. De kosten 
voor het project worden geraamd 
op ruim 5,8 miljoen euro. In de 
begroting voor 2022, die deze 
maand verschijnt, moet duidelijk 
worden op welke manier deze 
plannen worden bekostigd. Als 
ook die financiële zekerheid er is, 
wordt in 2022 begonnen met de 
eerste werkzaamheden en moet 
‘de cityring nieuwe stijl’ in 2023 
een feit zijn. 

Het aantal auto’s per etmaal moet terug naar 8.000.

Automobilisten zijn hier straks te gast.

RAAD: CITYRING WORDT AUTOLUW
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RAAD ZET PLANNEN DUVELHOK OP AGENDA

IN GESPREK 
MET DE RAAD

OP DE AGENDA
De gemeenteraad heeft 
in oktober en november 
een drukke agenda. 
De raad spreekt onder 
andere over aankomende 
wijzigingen in de APV, het bestem-
mingsplan Wijkevoort, de ontwikke-
lingen van het gebied Stappegoor en 
aanpassingen in het parkeerbeleid.

APV
APV betekent Algemene Plaatselij-
ke Verordening. De raad houdt op 
18 oktober een informatiebijeen-
komst over een aantal wijzigingen 
in de APV. Het doel hiervan is onder 
andere de overlast van straatarties-
ten tegengaan.

WIJKEVOORT

Op 11 oktober houdt de raad een 
informatiebijeenkomst over het 
bestemmingsplan Wijkevoort. Op 
1 november is er een debatbijeen-
komst.

STAPPEGOOR

Tijdens de informatiebijeenkomst 
van 11 oktober staat ook de toekom-
stige ontwikkeling van het gebied 
Stappegoor op de agenda. Behalve 
om de woningbouwplannen gaat 
het hierbij om de toekomstige plek 
van de atletiekaccommodatie. Op 
18 oktober houdt de raad over deze 
onderwerpen een debatbijeenkomst.

PARKEERBELEID

De ontwikkeling van gebieden als 
de binnenstad vraagt om een ande-
re rol van de gemeenten bij het 
toepassen van slimme en scho-
ne mobiliteitsoplossingen. Die rol 
maakt deel uit van het toekomsti-
ge parkeerbeleid, dat op 11 okto-
ber op de agenda staat tijdens 
een informatiebijeenkomst en op  
18 oktober in een debatbijeenkomst.

Ga voor meer informatie en de agen-
dastukken naar de pagina ‘Raads-
informatie’ op www.raadtilburg.nl.  
Op de hoogte blijven van al het 
nieuws rondom de gemeenteraad? 
Abonneer je dan op de nieuwsbrief 
door een mail te sturen naar 
raadsgriffie@tilburg.nl.

De gemeenteraad gaat op 1 
november in gesprek met de 
omwonenden van het Duvelhok 
over de plannen van project-

ontwikkelaar Dokvast voor dit 
rijksmonument. Tot de plannen 
behoren de vestiging van horeca 
in het Duvelhok en de bouw van 

appartementen en stadswoningen 
op het achterliggende terrein. In de 
buurt hebben de plannen geleid tot 
protesten. 
Op verzoek van Lokaal Tilburg, 
D66, GroenLinks, PvdA en VVD 
gaat de raad bij de buurt op 
bezoek om zowel met omwonen-
den als de projectontwikkelaar in 
gesprek te gaan. Op 15 november 
organiseert de raad een informa-
tiebijeenkomst om de reactie van 
de gemeente op de plannen te 
bespreken. 
Genoemde fracties willen het 
ook hebben over het feit dat een 
ontwikkelaar al een plan naar 
buiten brengt, terwijl de gemeen-
te hierover nog niet is gehoord. 
Dit soort situaties kunnen zich, 
in verband met de toekomstige 
woningbouwopgave voor de stad, 
steeds vaker voordoen. TILBURG CIRCULAIR

De gemeenteraad heeft afgelopen 
maandag het Uitvoeringspro-
gramma Tilburg Circulair 2022-
2025 vastgesteld. 
Daarin staat hoe Tilburg de 
komende jaren steeds meer 
wil overgaan tot het hergebruik 
van grondstoffen en deze niet 
verloren wil laten gaan. In 2045 
moet Tilburg een volledig circu-
laire gemeente zijn. Dat is nog 
vijf jaar eerder dan de plannen 
van de huidige regering. In het 
uitvoeringsprogramma staat 
onder andere dat circulariteit een 
belangrijk criterium wordt bij de 

aanbesteding van gemeentelijke 
bouwprojecten en de aanleg van 
wegen. Ook moet bij het uitgeven 
van grond of het ontwikkelen van 
woningbouw rekening worden 
gehouden met circulaire prin-
cipes. Verder moet in 2025 bij 
iedereen in Tilburg op het netvlies 
staan wat de overgang naar een 
circulaire economie inhoudt 
en waarom die waardevol is.  
Ten slotte mag in 2030 het huis-
houdelijk restafval per inwoner 
nog maar 100 kilo per jaar bedra-
gen en moeten Tilburgers 75 
procent van hun afval scheiden.

Raadslid zijn is geen beroep en je 
kunt er niet je brood mee verdienen. 
Raadsleden krijgen wel een vergoe-
ding, net als de fracties (partijen) 
waarvan ze deel uitmaken. Die frac-
tievergoeding gaat omhoog na de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
16 maart 2022. Dat heeft de raad 
afgelopen maandag besloten. In 
plaats van de huidige vaste 5.625 
euro per jaar, krijgt elke fractie dan 
30.000 euro. Deze verhoging stelt 
fracties in staat om hun ondersteu-
ning te professionaliseren. Nu laten 
fracties zich vooral bijstaan door 
vrijwilligers. Van die 30.000 euro 
moet straks 75 procent worden 
uitgegeven aan personeelskosten. 

Wanneer raadsleden zich afschei-
den van hun fractie en een nieuwe 
fractie vormen, wordt de vaste 
vergoeding niet toegekend. 
De fracties moeten straks via een 
stichting, die ze hiervoor oprich-
ten, verantwoording afleggen over 
de besteding van deze vergoeding. 
Een accountant controleert de 
verantwoording. Met dit raadsbe-
sluit stijgt het jaarlijkse bedrag aan 
fractievergoedingen (op basis van 
tien fracties), inclusief de kosten 
voor controle, van ruim 107.000 
naar ruim 370.000 euro. Op de SP 
na stemde maandag iedereen voor 
dit voorstel.

In oktober gaan zowel de wijk- 
en dorpsraden als de ouderen-
organisaties in gesprek met 
de raad. Deze ontmoetingen 
vinden vaker plaats, maar 
konden de afgelopen keren 
vanwege corona niet allemaal 
doorgaan. Op 11 oktober gaan 
de wijk- en buurtraden en dorps-
raden op bezoek bij de raad. Op 
18 oktober is het de beurt aan 
de ouderenorganisaties plus de 
vrijwilligersorganisaties die zich 
inzetten voor ouderen. 

TILBURG DEMENTIEVRIENDELIJK
‘Met zijn allen een training volgen 
om Tilburg nog dementievrien-
delijker te maken.’ Die wens 
sprak de hele raad afgelopen 
maandag uit met de aanvaarding 
van een motie van 50PLUS en 
Lokaal Tilburg. Het zou volgens 
de raad mooi zijn als alle mede-
werkers van de gemeente, alle 
leden van de raad en eventueel 
de samen werkingspartners van 

de gemeente de online training 
‘Zien is 1… Doen is 2’ van Alzhei-
mer Nederland volgen. De training 
wordt nu opgenomen in het trai-
ningsaanbod van de gemeente. 
Aan partners van de gemeente 
wordt gevraagd dit ook te doen. 

MEER INFORMATIE OF ZELF 
DE TRAINING VOLGEN?

Kijk op www.zienis1.nl. 

NIEUW IN DE RAAD

V.l.n.r. Peter van den Elsäcker, Hans van de Ven en Ton Gimbrère.

De gemeenteraad heeft afgelopen 
maandag Hans van de Ven van het 
CDA benoemd tot lid van de raad. 
Hij volgt in de fractie Ton Gimbrère 
op, van wie maandag afscheid is 
genomen. Nieuw in de raad is ook 
Peter van den Elsäcker. 

Hij is burgerraadslid voor Lokaal 
Tilburg. Burgerraadsleden zijn 
vertegenwoordigers van politieke 
partijen die geen raadslid zijn, maar 
wel deelnemen aan informatie- en 
debatbijeenkomsten en meedoen 
aan de werkgroepen.

MEER GELD VOOR RAADSFRACTIES
Voor professionele ondersteuning

4 TON VOOR ECOLOGISCHE 
ZONE PAUWELS
De gemeenteraad heeft vorige week 
maandag bijna 4 ton beschikbaar 
gesteld voor de realisering van een 
ecologische zone ten noorden van 
Tilburg. De zone maakt straks deel 
uit van de zogeheten Water- en 
Energiepoort Pauwels. Tussen de 
bestaande waterzuivering en wind-
molens op De Spinder en landgoed 

Huis ter Heide bouwt netbeheerder 
TenneT in 2023 een nieuw hoog-
spanningsstation. Bij het totale 
project horen ook de ecologische 
zone en een recreatieve passage 
voor fietsers en wandelaars. Hier-
aan betalen naast de gemeente ook 
TenneT, de provincie, waterschap 
De Dommel en de Efteling mee.
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De gemeenteraad heeft vorige week 
maandag 270.000 euro beschikbaar 
gesteld voor isolatiemaatregelen in 
Gebouw 79 in de Spoorzone. 

Dit brengt de verhuizing van de 
LOC Brewery naar dit pand een 
stap dichterbij. 
Hier wil de lokale bierbrouwer, die 
al in de Spoorzone zit, ook een 
horecagelegenheid beginnen. Om 
dat mogelijk te maken, zijn eerst 
nog akoestische maat regelen 
nodig. 
De verhuizing van de LOC Brewery 

 

kan plaatsvinden, wanneer het 
wijzigingsplan voor Gebouw 79 
definitief is.

VERHUIZING LOC BREWERY STAP DICHTERBIJ

De gemeenteraad heeft afgelopen 
maandag de beleidsnota ‘Samen een 
sterke basis’ 2021-2025 vastgesteld. 
De fracties van LST en SP stemden 
tegen. Het versterken van die basis 
is één van de instrumenten om de 
Tilburgse samenleving socialer en 
veerkrachtiger te maken. Bij de 
bespreking van de nota legde de raad 
een aantal extra wensen op tafel.

Inwoners die in een buurt, wijk 
of dorp met elkaar samenleven, 
samen activiteiten organiseren en 
samen problemen oplossen: dat is 
de ideale sociale basis. Om hieraan 
te werken, kan de gemeente, samen 
met professionele ondersteuners 
én de inwoners zelf, oplossingen 
aanreiken. Daarover gaat de beleids-
nota ‘Samen een sterke basis’. Zoals 
over de manier waarop je buurtbe-
woners, die iets willen doen voor hun 
medemens, kunt waarderen voor 

hun initiatief en eventueel financieel 
kunt ondersteunen. Of hoe je uiteen-
lopende groepen met hun activitei-
ten aan een plek in hun wijk of dorp 
kunt helpen, al dan niet in het wijk-
centrum. Of hoe je met een speciaal 
budget experimenten mogelijk kunt 
maken, die een andere invulling 
geven aan zorg en ondersteuning. 
Deze en andere onderwerpen krij-
gen straks handen en voeten in een 
werkagenda, waarmee de beleids-
nota wordt uitgevoerd.

WENSEN VAN DE RAAD
 
Voor de raad was de behandeling 
van de beleidsnota aanleiding om 
voor een aantal punten aandacht 
te vragen. Zoals voor situaties 
waar de sociale basis niet vanzelf-
sprekend is. Daar is extra aanbod 
van laagdrempelige ontmoetingen 

en activiteiten nodig, aldus het 
door de raad unaniem aanvaar-
de amendement van GroenLinks, 
D66, VVD, ONS Tilburg, Lokaal 
Tilburg, 50PLUS, SP en PvdA.  Dat 
moet straks één van de prioritei-
ten worden in de werkagenda. 
Net als een goede ondersteuning 
van mantelzorgers en vrijwilligers. 
Voor die vrijwilligers vroeg de LST 
nog extra aandacht. De motie van 
deze fractie om organisaties op 
te roepen om mogelijk ook hun 

financiële waardering voor vrij-
willigers te tonen, werd door de 
raad aanvaard. Verder besloot de 
raad unaniem -op voorstel van de 
PvdA, SP, LST, CDA en 50PLUS- dat 
bij een eventuele sluiting van een 
wijkcentrum de gemeenteraad op 
voorhand wordt geïnformeerd. Ten 
slotte nam de raad een motie van 
CDA en VVD aan om vooral in te 
zetten op het versterken van soci-
ale vaardigheden van mensen zelf 
en niet alleen op het ondersteunen 
met professionele hulp.

De raad stelde maandag ook de 
kadernota ‘Bieden van passende 
ondersteuning’ vast. In die kader-
nota staan de hoofdlijnen voor de 
manier waarop de ondersteuning 
aan inwoners op het gebied van 
werk en inkomen, arbeidspartici-
patie, zorg en jeugdhulp effectiever 
kan worden ingezet. 

RAAD WIL SOCIALE BASIS VERDER VERSTERKEN

GROEN LICHT VOOR  
UITBREIDING HET LAAR
Met de vaststelling van het bestem-
mingsplan heeft de gemeenteraad 
afgelopen maandag groen licht 
gegeven voor de uitbreiding van 
woonzorgcentrum Het Laar. Het 
complex krijgt een nieuwe vleugel 
voor een kleine zeventig zorgap-

partementen. De nieuwbouw, die 
voorziet in de groeiende vraag 
naar ouderenzorg, komt op een 
groenstrook naast het evenemen-
tenterrein Het Laar. De start van de 
nieuwbouw is voorzien in de eerste 
helft van 2022. 

Wil je het doen en laten van de 
gemeenteraad nóg beter volgen? 
Abonneer je dan op de digita-
le nieuwsbrief van de raad. Die 
verschijnt twee keer per maand. 
De ene aflevering verschijnt na 
de raadsvergadering en bevat 

het belangrijkste nieuws uit die 
vergadering. De andere afleve-
ring biedt een vooruitblik op wat 
de raad allemaal op de agenda 
heeft staan. Stuur een mail naar 
raadsgriffie@tilburg.nl en meld je 
aan voor een gratis abonnement.

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD


