
Wijkevoort  

Bescherm de omliggende natuur, houd het landschap groen, zorg voor de beschermde diersoorten,  
zorg voor duurzame werkgelegenheid op bestaande bedrijventerreinen, doe wat aan de slechte 
luchtkwaliteit en respecteer uw inwoners! De PvdA wil geen industrie en logistiek terrein 
Wijkevoort!  

 

De PvdA motie n.a.v. de stikstof uitspraak van de Raad van State, die opriep tot het opschorten van 
Wijkevoort haalde het niet, maar is nog steeds actueel. De natuurgebieden in ons land staan nog 
steeds onder druk en de discussie over stikstof is springlevend. Het stikstofplan van het college voor 
Wijkevoort is niet op orde. De onafhankelijke MER commissie geeft dat óók aan. Er is nog maar één 
boerderij aangekocht, vier jaar geleden. De koeien zijn allang weg. Wat rest zijn papieren koeien. 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/7701141/3#search=%22PvdA%20motie%20wijkevoort
%22  

           

De PvdA motie n.a.v. het rapport van het College van Rijksadviseurs over verdozing, die opriep de 
ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort te beëindigen, haalde het niet, maar is óók nog steeds 
actueel. Rijksadviseur Wouter Veldhuis riep onlangs op tot het bevriezen van nieuwe gronduitgiftes 
voor logistieke hallen, voor anderhalf jaar, lazen we in het Financieel Dagblad. ‘Er is bedenktijd nodig. 
Anders is de schade niet meer te herstellen’, zei hij. Aan de ruimtehonger van de logistieke sector 
komt volgens de Stec groep voorlopig geen einde, staat in dezelfde krant beschreven.  

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/8155378/2#search=%22PvdA%20motie%20wijkevoort
%22  



             

Voor dertien beschermde soorten is een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming 
noodzakelijk. De gemeente Tilburg heeft deze ontheffing niet. Alle vleermuissoorten in het gebied 
(gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en de 
laatvlieger) zijn in Nederland beschermd onder de Wet Natuurbescherming, onder de Europese 
Habitatrichtlijn. De vogelsoorten huismus, steenuil en kerkuil (en buizerd, havik en sperwer) zijn 
beschermd onder de Volgelrichtlijn. De wezel, bunzing, steenmarter en vinpootsalamander zijn 
nationaal beschermd (SMP). We worden als gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan 
Wijkevoort vast te stellen, terwijl we niet zeker weten of deze soorten behouden blijven. 

kerkuil   steenuil 

De werkloosheid is al langjarig laag. Logistieke en technische bedrijven in de gemeente Tilburg 
hebben vele vacatures. De inzet van het college is om voor de lange termijn duurzame 
werkgelegenheid te genereren op Wijkevoort (nota behandeling zienswijzen). Op de korte en 
middellange termijn zullen arbeidsmigranten ingezet moeten worden. We hebben nu al een tekort 
aan huisvesting voor deze mensen. Op Funda staan tientallen bedrijfshallen te koop en te huur op de 
bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Tilburg (16 koop/ 36 te huur/ 4 > 1 ha). Het Tilburgs 
bedrijfsleven wil kleine en middelgrote kavels voor het MKB, hoorden we tijdens de hoorzitting. Op 
de bestaande bedrijventerreinen liggen volop kansen voor herstructurering. 



                  

Duizenden Tilburgers, Hultenaren en Gilzenaren hebben aangegeven geen industrieterrein te willen. 
De petitie is inmiddels duizenden keren (3826 digitaal) getekend. Honderden mensen hebben een 
zienswijze ingediend en tientallen mensen hebben ingesproken. Op enkelingen uit het bedrijfsleven 
na, zijn deze mensen tegen de aanleg van bedrijventerrein Wijkevoort. Een referendum over 
Wijkevoort werd door de coalitiepartijen niet toegestaan. De bewoners van Hulten en Gilze die het 
dichtst tegen het gebied aan wonen zijn niet meegenomen in het proces. Een PvdA amendement om 
niet naar de letter van de referendumverordening te kijken, maar naar de bedoeling en dus een 
referendum toe te staan, haalde het niet. In onze ogen een grote vergissing van de coalitiepartijen.  

 


