
 

 

  

Motie 

De raad van de gemeente Tilburg  in vergadering bijeen op 25 november 2019 

Raadsbesluit: Koersdocument Stappegoor 

Titel: Atletiek Accommodatie  

 

Constateert dat: 

het koersdocument Stappegoor met een besluitpunt over de huidige atletiek accommodatie 
nu voorligt ter besluitvorming 

het college de atletiek accommodatie (voorlopig) op de huidige locatie in Stappegoor wil 
handhaven en verder wil studeren op mogelijke alternatieve locaties, met als 
randvoorwaarden dat dit meerwaarde oplevert voor de atletiekvereniging, Stappegoor en de 
alternatieve locatie in kwestie 

het realiseren van een centraal gelegen openbaar Stappegoor park op de locatie van de 
huidige atletiek accommodatie als topambitie in het koersdocument vermeld staat  

er in 2017 een motie is overgenomen door college die opdraagt om; op korte termijn (bij 
voorkeur voor de coalitie onderhandelingen) onderzoek te doen naar de mogelijkheden Attila 
te laten verhuizen naar een gebied aansluitend aan het bos 

de mogelijkheden tot verplaatsing van Attila reeds zijn onderzocht 

de locatie Princenhoef als enige en beste gemeentelijke locatie naar voren kwam voor een 
atletiek accommodatie 

 

Overwegende dat: 

de zoektocht naar een geschikte atletiek accommodatie al twee jaar duurt 

verdere studie naar alternatieve particuliere locaties op korte termijn afgerond moet worden 

op korte termijn een definitieve keuze voor een atletiek locatie gemaakt moet worden 

 

Draagt het college op: 

om de locatie Princenhoef uit te werken en de raad hiervan eind Q1 2020 op de hoogte 
te stellen  

om de studie naar alternatieve particuliere locaties eind Q1 2020 af te ronden en de 
raad op de hoogte te stellen van de resultaten 
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om aan de hand van alle beschikbare informatie eind Q1 2020 een definitieve keuze te 
maken voor een geschikte atletiek locatie 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Namens de PvdA fractie, Bea Mieris 

Namens de LST fractie, Peter van den Hoven 

Namens de D66 fractie, Jan van Esch 

 

 

 

 

 


