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 Datum Ons kenmerk 

 13 mei 2022 22156 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH Tilburg  

   

Parkeren Mosselhoekplein en omgeving  

Voorstel aanleg parkeerplaatsen 
 
De gemeente Tilburg krijgt regelmatig meldingen en vragen over de parkeerdruk op het Mosselhoekplein en 
omgeving. In 2016 zijn er daarom al een paar parkeerplaatsen extra aangelegd. Vanwege aanhoudende 
meldingen heeft de gemeente vorig jaar een parkeertelling laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat met name in de 
avond de parkeerdruk heel hoog is. Daarom is opnieuw bekeken of het mogelijk is om extra parkeerplaatsen 
aan te leggen, zonder dat het ten koste gaat van veiligheid en weghalen van planten en groen. 
 
Geen extra verharding  
De gemeente wil geen extra verharding toevoegen. Daarom is er op het Mosselhoekplein zelf geen ruimte voor 
extra parkeerplaatsen. Ook parkeerplekken met waterdoorlatende tegels hebben op die plek nadelen. Auto’s 
ontnemen het zicht op het park en de verwachting is dat auto’s ook bij het trapveldje en de speeltuin parkeren. 
Dat is niet veilig vanwege spelende kinderen en geeft geen fraaie uitstraling. 
 
Voorstel aanpassingen 
Er is daarom gekeken naar locaties waar al verharding ligt om extra parkeerplekken te maken. Bijvoorbeeld 
plekken waar de stoep heel breed is. Hierdoor is het mogelijk op een paar plekken haakse parkeervakken aan 
te leggen. Aan de Mijnsheerenlandstraat en Moerkapellestraat is het dan mogelijk om een aantal van deze 
parkeervakken toe te voegen. Op de achterkant van deze brief vindt u de tekening. De voorgestelde nieuwe 
vakken zijn aangegeven met een lichtblauwe arcering.  
 
Nadeel van deze aanpassing is dat hierdoor op een aantal plekken de stoep weggehaald wordt. Men moet dus 
wat vaker oversteken om op de stoep te kunnen blijven lopen. Vanwege rustige woonstraten voorzien we 
hierin weinig problemen. Er is ook rekening mee gehouden dat auto’s niet voor een gevel met raam komen in 
verband met naar binnen schijnende koplampen. 
 
Uw mening telt! 
Voordat de gemeente verder gaat met het verder uitwerken van de aanpassing wil zij weten hoe bewoners 
over deze plannen denken. Mail daarom uiterlijk 20 mei 2022 naar janna.kuiper@tilburg.nl en geef door of u 
voor of tegen de voorgestelde aanpassing bent. De gemeente bekijkt de meningen en koppelt de resultaten per 
brief aan u terug. Op dit moment is er nog geen zekerheid over uitvoering of planning bekend. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Janna Kuiper van de gemeente. Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer 013 542 98 03 en per e-mail janna.kuiper@tilburg.nl.  
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