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 Datum Ons kenmerk 

 22 februari 2023 23056 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH  Tilburg  

   
 
 
 

Extra groen Bakkumstraat hoek Brouwershavenstraat  

Start werkzaamheden maart 2023 
 
De gemeente heeft geconstateerd dat er regelmatig wordt geparkeerd op de brede stoep in de Bakkumstraat 
op de hoek met de Brouwershavenstraat. Hierdoor hebben fietsers op het fietspad komende vanaf de Moerse 
Dreef geen zicht op het verkeer en dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarom gaat de gemeente maatregelen 
nemen om de verkeersveiligheid op dit punt te verbeteren.  
 
Stoeptegels vervangen door groen 
Om ervoor te zorgen dat er niet meer op de stoep geparkeerd kiest de gemeente ervoor om een deel van de 
stoeptegels te verwijderen en hier groen te planten (zie tekening achterkant brief). Dit past binnen de 
maatregelen om de stad beter voor te bereiden op de veranderende weersomstandigheden 
(klimaatbestendige stad) en voorkomt het parkeren op deze plek. Via het plantvak kan het water bij hevige 
regenbuien langzaam in de bodem zakken en vermindert de droogte. Bovendien warmt groen minder snel op 
dan stenen. Uw woonomgeving wordt hiermee veiliger en groener. 
 
De gemeente plant hier de Spirea Japonica Albiflora (spierstruik). Deze struik heeft witte bloemen in juli en 
augustus. Ook komen er twee Cotinus Loggrigia Royal Purple (pruikenboom). Deze heester heeft paarse 
bloemen in juli en augustus. 
 
Mogelijke overlast 
Het is mogelijk dat u te zijner tijd enige hinder ondervindt van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.  
 
Helpen aan een klimaatbestendige stad? 
Wilt u graag ook uw steentje bijdragen aan een klimaatbestendige stad? Kijk dan voor meer informatie, 
inspiratie en subsidiemogelijkheden op www.duurzamertilburg.nl. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u vóór 1 maart contact opnemen met Marjo van Velthoven van de gemeente. Zij is 
bereikbaar via het mailadres marjo.van.velthoven@tilburg.nl.  
___________________________________________________________________________________________ 
Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden  
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