
 

                                                  

Motie 9-2 Niet in stemming gebracht 

Motie : Weloverwogen verkeersbesluiten ten gevolge van “Raadsvoorstel 

Stadsforum” 

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op  8 april 2021 ter bespreking 

van het “Raadsvoorstel Stadsforum” 

Constaterende dat 

• Verkeersingrepen op de Cityring onderdeel uitmaken van het programmabesluit 
“Stadsforum”. Voor deze verkeersingrepen zgn. “verkeersbesluiten” noodzakelijk zijn 

• Een verkeersbesluit vereist zorgvuldige besluitvorming waarbij vooraf gedegen 
onderzoek verricht moet zijn naar mogelijke nadelige gevolgen van de des-
betreffende verkeersmaatregelen 

• Vooral bij ondernemers in en rondom de Cityring (aanloopstraten) veel zorgen en 
twijfels zijn over de (economische-) effecten van deze verkeersingrepen 

• Bij de locatiekeuze van winkels/horeca etc. ondernemers terdege rekening houden 
met o.a. de functie van de straat, de (auto-)bereikbaarheid en het aantal passanten 

• Op dit moment nog vier varianten op tafel liggen om het doel, maximaal 8.000 auto-
bewegingen per dag op de Cityring, te bereiken 
 

Overwegende dat 
 

• Het zgn. koopstromenonderzoek (Spoor 3 Netwerkanalyse; “Ruimtelijk-economische 
effecten”),  bron is van discussie en de zorgen en twijfels over de economische en 
sociale gevolgen niet heeft kunnen wegnemen 

• Zorgvuldige besluitvorming vereist gedegen onderzoek naar deze effecten, 
stakeholders en ondernemers de gemeente hiertoe meermaals hebben opgeroepen 

• De kosten van verder onderzoek nooit een reden mag zijn om hieraan niet mee te 
werken 

• Deze kosten niet in verhouding staan tot de mogelijke schade die veroorzaakt kan 
worden door onzorgvuldig genomen verkeersbesluiten.  

• Deze verkeersbesluiten gebaat zijn met een zo breed mogelijk draagvlak in de stad 
   

 



Draagt het College op 

De dringende oproep van stakeholders en ondernemers serieus te nemen door het 

verder onderzoeken van de economische effecten bij de nu nog op tafel liggende 

verkeersvarianten. Mede hierdoor uiteindelijk tot weloverwogen verkeersbesluiten      

te komen met een zo breed mogelijk draagvlak. 

   

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg 

Frans Vriens / 50 Plus  

Peter v.d. Hoven / LST  

Linda Oerlemans / Ons Tilburg         

           

 


