
                 

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/9858430/2/Amendement_9_1_  

De gezondheid en het welzijn van bewoners van de gemeente Tilburg en Gilze-Rijen is in gevaar. De 
luchtkwaliteit in de gemeente Tilburg is niet goed. De grootste veroorzaker is het verkeer. Daardoor 
ademen we teveel fijnstof en stikstofdioxide in. De uitstoot van broeikasgassen draagt bij aan de 
klimaatverandering. Geen fraai vooruitzicht als er nog eens veel vrachtverkeer bijkomt met een 
nieuw bedrijventerrein. Jaarlijks overlijden in ons land duizenden mensen vroegtijdig en zijn 
tienduizenden langdurig ziek door de vervuilde lucht. De WHO advieswaarden zijn in september 
aangescherpt. Dit plan voldoet daar niet aan. De A58 is nu al zwaarbelast met verkeer. 

             

De bewoners van het buitengebied vragen om behoud van het landschap met functies als 
landschappelijk wonen, natuur, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid en duurzame landbouw. Als 
PvdA sluiten we ons daarbij aan. Rustig en groen wonen met duurzame werkgelegenheid in een 
Brabants landschap, dat is waar we als PvdA voor gaan en waar draagvlak voor is. In een PvdA motie 
riepen we het college op Wijkevoort in overleg met omwonenden in te richten als gebied voor 
stadslandbouw en andere natuurvriendelijke invullingen. Ook deze motie haalde het niet, maar is 
nog steeds een veel betere optie dan een logistiek en industrieel bedrijventerrein. 



       

https://tilburg.raadsinformatie.nl/document/9180876/2#search=%22PvdA%20motie%20wijkevoort
%22  

We zullen nog een laatste motie indienen voor de raadsvergadering waarin we het college oproepen 
tot: intensief overleg met het bedrijfsleven in de gemeente Tilburg om te komen tot een gedegen 
analyse van de ruimtevraag en om te komen tot een oplossing waar deze bedrijven op de bestaande 
bedrijventerreinen de benodigde ruimte kunnen invullen en kunnen zorgen voor duurzame 
werkgelegenheid… ook voor de duizenden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

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!  

 


