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 Datum Ons kenmerk 

 1 februari 2023 23036 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH Tilburg  

   
 

Onderhoudswerkzaamheden Bijsterveldenlaan 

Inloopavond dinsdag 14 februari 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur 
 
De gemeente gaat later dit jaar aan het werk in de Bijsterveldenlaan om groot onderhoud uit te voeren aan de 
rijbaan, parkeervakken en de stoep. Op een aantal plaatsen komt extra groen en alle bomen worden 
vervangen. Ook de rotondes worden aangepast naar voorrangsrotondes voor fietsers en voetgangers. De 
middenberm is al eerder opnieuw is ingericht en valt daarom niet onder de werkzaamheden.    
 
Aanleiding onderhoudswerkzaamheden 
In de Bijsterveldenlaan drukken de wortels van de bomen de stoeptegels omhoog. Ook is de groeiplaats van 
deze bomen tot aan verbetering. Daarom gaat de gemeente de bomen vervangen door nieuwe bomen. Hierbij 
wordt bij de soortkeuze rekening gehouden met meer variatie en een betere afstemming met de directe 
omgeving. Uiteraard pakt de gemeente ook meteen de groeiplaats aan voor de nieuwe bomen. Ook de toplaag 
van het asfalt is versleten en moet worden vernieuwd.  
 
Inmiddels zijn ook de criteria voor de grootte van de parkeerplaatsen veranderd. De gemeente past dit aan. 
Ook ontstaat hierdoor op een aantal plaatsen ruimte voor extra groen in de straat.  
 
Ook komen er een aantal extra zebrapaden en worden de rotondes op de BIjsterveldenlaan aangepast. In de 
nieuwe situatie hebben fietsers en voetgangers voorrang. Meer informatie hierover vindt u op 
www.tilburg.nl/rotondes. 
 
Inloopavond 
De gemeente nodigt u uit om de plannen voor de Bijsterveldenlaan te komen bekijken tijdens een inloopavond 
op:  

dinsdag 14 februari 2023 
tussen 19.00 en 21.00 uur 

Locatie: Wijkcentrum Heyhoef, zaal Havana 
Kerkenbosplaats 1 in Tilburg 

 
U kunt binnenlopen om de plannen te bekijken op een tijdstip dat het u schikt. Medewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en de werkzaamheden nader toe te lichten.  
 
Vooraf aanmelden 
Graag willen we weten hoeveel mensen naar de inloopavond komen. Daarom vragen we u om u uiterlijk 
woensdag 8 februari aan te melden via het mailadres edwin.zijderveld@tilburg.nl. Ook horen we graag met 
hoeveel personen u wilt komen.  
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Kunt u niet naar de Inloopavond komen, maar heeft u wel vragen? Mail deze dan ook naar 
edwin.zijderveld@tilburg.nl.  
 
Vervolg 
Na de inloopavond gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren. De 
verwachting is dat dit de 2e helft van 2023 wordt. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Edwin Zijderveld van de 
gemeente. Hij is maandag t/m donderdag bereikbaar via het mailadres edwin.zijderveld@tilburg.nl.   
 
 

 
Omvang project groot onderhoud Bijsterveldenlaan 
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