
(GroenLinks Tilburg) 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg

Betreft: vragen ex. artikel 41 RvO

2 november 2022,

Artikel 41 vragen Ontwerp Parkring in relatie tot de opzet van de kermis

Geacht college,

Op 31 oktober 2022 ontvingen wij als Raad een schrijven van het BMT over het ontwerp
van de parkring in relatie tot de opzet van de kermis.1 In deze brief uit het BMT zijn zorgen
over  het  deel  Heuvelring/  Paleisring  en  de  spanning  die  daar  ontstaat  tussen  de
ruimteclaim van de kermis en de gevraagde ruimte voor een wezenlijke verbetering van
het verblijfsklimaat inclusief de bijbehorende ruimte voor vergroening. 

Het BMT stelt: “Wij willen onze zorg uitspreken, dat de kwaliteit van de gewonnen extra
openbare ruimte zeer  gering blijft  met dit uitgangspunt en de kwaliteit  van het  groen
minimaal wordt, omdat dit één keer per jaar met platen moet kunnen worden afgedekt,
zodat er een kermisattractie op kan staan. Daarmee draagt dit ontwerp ook minimaal bij
aan een betere klimaatadaptatie in de binnenstad. In de groene middenberm kan dus nooit
wat hoger permanent groen komen. Denk bijvoorbeeld aan bomen of beplantingen die
volledig 4 seizoenen meekunnen.”

Als D66 Tilburg, GroenLinks Tilburg en Lokaal Tilburg delen wij deze zorgen. Ook bij de
eerdere debatten over het Stadsforum hebben wij gezamenlijk gepleit voor een maximaal
mogelijke vergroening om te zorgen voor een goed verblijfsklimaat in onze binnenstad. In
het akkoord  Meer voor Elkaar  is  hierover  opgenomen:  “Voor Stadsforum Fase 2 en de
toekomstige  parkring  (voormalige  cityring)  zoeken  we  naar  mogelijkheden  om  de
vergroeningsambities verder aan te scherpen. Daarbij vergeten we niet dat er voldoende
ruimte blijft voor de kermis en onze evenementen.” Voor het Stadsforum lijkt er in het
recente Raadsvoorstel een acceptabel compromis te zijn gevonden, maar ook hier blijven
we scherp toezien op de uitvoering en het daadwerkelijk resultaat. 

D66 Tilburg, GroenLinks Tilburg en Lokaal Tilburg vinden het onwenselijk dat 10 dagen
kermis  leidend is  bij  de  kwalitatieve  invulling  van  zo’n  beeldbepalend  en  belangrijk
element in onze toekomstige binnenstad als de parkring. Helemaal wanneer we kijken naar
de  grote  opgaven  op  het  gebied  van  woningbouw,  leefklimaat/  hittestress,
klimaatverandering/  klimaatadaptatie  en  het  (economisch)  belang  van  een  kwalitatief
hoogwaardige en groene binnenstedelijke ruimte.  Daarom stellen we graag de volgende
vragen aan het college:

1 Brief aan het College Parkring en Kermis def (notubiz.nl)

https://tilburg.notubiz.nl/document/11994434/1/Ontwerp+Parkring+in+relatie+tot+de+opzet+van+de+kermis


1. Is het college het met D66 Tilburg, GroenLinks Tilburg en Lokaal Tilburg eens dat
het belang van een kwalitatief hoogwaardige en groene binnenstedelijke ruimte als
parkring zwaarder moet wegen dan het belang van 10 dagen kermis? 

2. Hoe kijkt het college naar de suggestie van het BMT om het aaneengesloten lint
van de kermis op een innovatieve wijze, op bepaalde plekken, te onderbreken en
daarmee ruimte te creëren voor meer kwalitatief hoogwaardig groen?

3. Ziet het college naast de suggestie van het BMT nog andere mogelijkheden om
invulling te geven aan de afspraak in het akkoord om voor de toekomstige parkring
te zoeken naar mogelijkheden om de vergroeningsambities verder aan te scherpen?

4. Is het college bereid om hierover met BMT in gesprek te gaan en de mogelijkheden
met hen te verkennen, zoals zij in hun schrijven verzoeken?

5. Wanneer  en  hoe  is  het  college  voornemens  de  raad  te  informeren  over  en  te
betrekken bij de verdere invulling van de parkring? 

Met vriendelijke groet,

Julian Zieleman
D66 Tilburg

Evelien Kostermans
GroenLinks Tilburg

Frans van Aarle
Lokaal Tilburg


