
Toekomstige Werklocaties 

Als PvdA kunnen we ons grotendeels vinden in de modernisering, verduurzaming en 

vergroening van de bestaande werklocaties in de gemeente Tilburg. 

We kunnen ons niet vinden in de aanleg van een nieuwe werklocatie.   

Gaan we het als gemeenteraad van Tilburg toestaan dat een groen landschap wordt 

omgezet in een nieuw bedrijventerrein? Dat is voor de PvdA de grote vraag die nu voorligt.  

De discussie over het wel of niet aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen is al enige tijd 

gaande, zowel landelijk als lokaal.  

De stikstof uitspraak van de Raad van State sloeg in als een bom. 

De noodkreet van het College van Rijksadviseurs over de verdozing van ons landschap kwam 

daar nog overheen.  

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaf eenzelfde boodschap af. 

Het rapport van Emile Roemer over de positie van arbeidsmigranten schetst een triest beeld.  

Fietstochten door het groene open landschap Wijkevoort benauwden ons.  

Wat de PvdA betreft is het onze morele plicht om tegen de aanleg van een nieuw 

bedrijventerrein te stemmen. 

We moeten dat doen voor onze natuur, voor ons landschap en voor het welzijn en de 

gezondheid van mensen.  

Voor de Regte Heide, Riels Laag en de andere Natura 2000 gebieden in de buurt. 

Voor beekdalen- en coulissen landschap Wijkevoort,  

Voor de steenuil en de kerkuil, die hun leefgebied kwijtraken en de vele andere beschermde 

soorten in het gebied.  

Voor de mensen uit de Reeshof, Hulten en Gilze die worden opgezadeld met een nieuw 

bedrijventerrein in hun leefomgeving.  

Er zijn inmiddels duizenden handtekeningen opgehaald tegen de aanleg van een nieuw 

bedrijventerrein. De vele insprekers zijn in grote meerderheid tegen.  

De gemeenteraad van buurgemeente Gilze-Rijen vraagt ons in grote meerderheid een pas 

op de plaats te maken. Om de economische gevolgen van de corona crisis op zijn minst af te 

wachten.  

Waarom zou je nog voor een nieuw bedrijventerrein willen stemmen? Om aan de vraag 

vanuit XXL logistieke bedrijven te voldoen? Voor de werkgelegenheid? 

Het werk zal in de beginjaren met name gedaan worden door arbeidsmigranten. Dat zijn 

geen banen voor de mensen in de regio Tilburg.  



Dat zijn banen voor mensen uit Midden- en Oost Europa die onder slechte arbeids- en 

woonomstandigheden voor weinig geld het zware werk komen doen.  

Voor het kopen via internet vanuit de luie stoel? En het weer net zo makkelijk weer 

terugsturen als het niet bevalt? Onze lokale winkeliers lijden eronder. De 

arbeidsomstandigheden van de pakketbezorgers zijn slecht, zie het TV programma de 

Monitor.  

Tilburg is al de logistieke hotspot 1 van Nederland. Nog meer dozen voegt weinig meer toe 

voor onze regio. Het betekent voornamelijk roofbouw en leidt waarschijnlijk tot de 

textielcrisis van de toekomst.  

Voelen we niet met ons allen het ongemak over het belasten van de natuur, over dozen in 

een groen landschap, over het verstoren van beschermde dieren, over nog een hitte eiland 

erbij, over luchtvervuiling, over de gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van mensen, 

over wegen die vollopen, over de vele Tilburgers, Hultenaren en Gilzenaren die dit niet 

willen, over arbeidsmigranten die het werk mogen komen doen … 

Velen in de raad voelen het, maar door gemaakte afspraken lijkt het te moeilijk om nu nog 

nee te zeggen tegen Wijkevoort.  

Beste raadsleden, Zet de coalitie- en fractiedisciplines overboord! Natuurlijk bent u via de 

lijst van uw politieke partij verkozen, voelt u zich verbonden en bent u loyaal, ook aan de 

coalitie.   

Maar soms ligt er een besluit voor dat tegen alles ingaat waar u voor staat. Dan mag u voor 

uw principes kiezen.  

Doe het voor onze natuur, voor ons landschap en voor onze bewoners! 

Als PvdA kiezen we in goed overleg met de bewoners voor een alternatieve duurzame 

invulling van het landschap Wijkevoort.  

 
 


