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Betreft:	  verloederd	  perceel	  

Geachte	  college,	  	  

	  

De	  PvdA	  Tilburg	  is	  onlangs	  op	  bezoek	  geweest	  bij	  wijkcentrum	  de	  Spijkerbeemden.	  	  

Van	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  hoorden	  we	  dat	  er	  op	  de	  hoek	  Broekhovenseweg	  -‐	  Don	  
Sartostraat	  sprake	  is	  van	  een	  leeg	  perceel	  dat	  aan	  het	  verloederen	  is.	  	  De	  projectontwikkelaar	  die	  

eigenaar	  is	  van	  dit	  perceel	  heeft	  volgens	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  vooralsnog	  geen	  
plannen	  voor	  het	  betreffende	  perceel.	  De	  projectontwikkelaar	  heeft	  een	  omheining	  om	  het	  
betreffende	  perceel	  geplaatst.	  Deze	  omheining	  is	  in	  slechte	  staat	  en	  is	  onveilig	  voor	  voorbijgangers.	  

Het	  perceel	  is	  met	  gemak	  te	  betreden.	  Dat	  wordt	  volgens	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  
gedaan	  met	  alle	  gevolgen	  van	  dien.	  Het	  perceel	  ziet	  er	  verloederd	  en	  vervuild	  uit.	  Graag	  zien	  de	  
vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  een	  oplossing	  voor	  dit	  probleem	  dat	  reeds	  door	  hen	  bij	  de	  

gemeente	  is	  aangekaart.	  De	  PvdA	  Tilburg	  ondersteunt	  dit	  verzoek.	  	  

Als	  mogelijke	  oplossing	  voor	  het	  probleem	  wordt	  door	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  de	  
hoek	  Gasthuisring	  /	  Lange	  Nieuwstraat	  aangedragen.	  Een	  voorheen	  braakliggend	  en	  verloederd	  
gebied	  dat	  op	  een	  kunstzinnige	  manier	  is	  aangepakt.	  	  Uiteraard	  zijn	  zij	  bereid	  om	  daar	  actief	  in	  mee	  

te	  denken.	  	  

De	  PvdA	  fractie	  heeft	  de	  volgende	  vragen	  aan	  de	  verantwoordelijk	  wethouder:	  

1. Bent	  u	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  verloederde	  en	  onveilige	  situatie	  van	  het	  betreffende	  perceel?	  

2. Is	  dat	  volgens	  u	  een	  houdbare	  situatie?	  Graag	  met	  een	  onderbouwing.	  

3. Wat	  denkt	  u	  aan	  deze	  situatie	  te	  kunnen	  doen?	  

4. Op	  welke	  termijn	  denkt	  u	  te	  gaan	  ingrijpen?	  

5. Bent	  u	  bereid	  om	  (indien	  mogelijk)	  samen	  met	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  naar	  
een	  alternatieve	  invulling	  van	  het	  perceel	  te	  zoeken	  (zoals	  bijvoorbeeld	  hoek	  Gasthuisring	  /	  
Lange	  Nieuwstraat)?	  



	  

Namens	  de	  PvdA	  fractie,	  	  

Bea	  Mieris	  

	  

	  

	  

	  

	  


