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 Datum Ons kenmerk 

 18 november 2021 21387 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH  Tilburg  

   

Burgemeestersbuurt groot onderhoud 

Digitale bijeenkomsten donderdag 2 december 2021  
 
In een deel van de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland. Het gaat om de volgende straten: 
Burgemeester Jansenstraat, Burgemeester Suijsstraat, Burgemeester van Meursstraat, Burgemeester Damsstraat, 
Burgemeester Drossaard Bernagiestraat, Burgemeester Rauppstraat, Burgemeester Drossaard van Wesepstraat, 
Burgemeester Mutsaersstraat, Schout Backstraat (tussen Burgemeester Rauppstraat en Burgemeester Suijsstraat) en de 
Burgemeester Vissersstraat (tussen Burgemeester van Meursstraat en Burgemeester Rauppstraat). U vindt het kaartje op de 
achterkant van de brief. 
 
Enexis gaat hier de oude gasleidingen vervangen en in verschillende straten het elektranetwerk verbeteren. In een deel van 
de wijk zijn deze al vervangen. Brabant Water gaat in een aantal straten de waterleiding vervangen. De gemeente 
combineert dit alles met groot onderhoud aan rijweg, stoep, verlichting en groen en ook wordt het riool vervangen. Dit alles 
met behoud van de bomen om de uitstraling van de wijk te behouden. De gemeente wil het voorlopig ontwerp aan u 
presenteren. 
 
U vindt de ontwerptekeningen op www.tilburg.nl/burgemeestersbuurt. Dinsdag 2 november heeft de gemeente de 
klankbordgroep bijgepraat. Deze presentatie en de gepresenteerde tekeningen vindt u ook op deze site. 
 
Digitale bijeenkomst 
Wij willen u verzoeken uw individuele vragen en opmerkingen over het ontwerp zoveel als mogelijk per mail uiterlijk 5 
december aan ons door te geven via het emailadres participatie@tilburg.nl onder vermelding van uw naam, straat en 
huisnummer. 
 
U kunt als u dat wenst donderdag 2 december ook deelnemen aan een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst  
beantwoordt de gemeente samen met adviesbureau Arcadis uw vragen over het voorlopig ontwerp. Ook medewerkers van 
Enexis en Brabant Water sluiten daarbij aan. Graag hadden we het voorlopig ontwerp tijdens een inloopavond in het 
wijkcentrum aan u gepresenteerd, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk.  
 
Om een constructief digitaal gesprek te kunnen voeren, vragen wij u om u vooraf aan te melden voor één van de 
onderstaande tijdsblokken. Per tijdsblok kunnen zich maximaal 25 personen aanmelden. 
17.00 – 17.45 uur / 18.00 – 18.45 uur / 19.00 – 19.45 uur / 20.00 – 20.45 uur. 
 
Aanmelden kan door uiterlijk 29 november een e-mail te sturen naar participatie@tilburg.nl onder vermelding van uw naam, 
straat en tijdsblok. Mochten er zich meer mensen aanmelden dan dat er plaatsen zijn in de genoemde tijdblokken, dan 
plannen we op een later moment extra bijeenkomsten in. 
 
De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop zet de gemeente een week na de digitale bijeenkomsten op 
www.tilburg.nl/burgemeestersbuurt. 
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Aanleiding project 
Enexis heeft opdracht van de overheid om alle oude gasleidingen vóór 1 januari 2024 te vervangen. Momenteel ligt de 
gasleiding onder de stoep en onder de bomen. Hierdoor is het vervangen van de gasleiding niet mogelijk zonder gezonde 
bomen te verwijderen. Het uitgangspunt van de gemeente is echter om deze bomen zoveel mogelijk te behouden in de stad. 
Daarom is er gezocht naar een oplossing. Uit onderzoek blijkt dat er weinig tot geen boomwortels onder de rijbaan aanwezig 
zijn. Door de nieuwe gasleiding naar de rijbaan te verplaatsen, kunnen de bomen blijven staan. Dit past bij de wens van 
bewoners om de uitstraling van de wijk te behouden. 
 
Meerdere werkzaamheden tegelijkertijd 
Om de nieuwe gasleiding te leggen, moet de rijbaan opengebroken worden. Daarom grijpt de gemeente deze kans aan om in 
de genoemde straten alvast onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ook Brabant Water doet mee en vervangt de 
waterleiding en Enexis verbetert hier ook het elektranetwerk, naast het leggen van de nieuwe gasleiding. Vanwege een 
toename in het aantal lekkages/incidenten met de gasleiding, heeft Enexis aangedrongen op een versnelde uitvoering van de 
werkzaamheden. Daarom is de planning om al begin 2022 te starten met deze werkzaamheden.  
 
In de straten van de wijk waar de gasleiding al wel vervangen is, gaat de gemeente over een aantal jaren groot onderhoud 
uitvoeren. Deze werkzaamheden moeten nog ingepland worden. Ook dan wordt het uitgangspunt om dezelfde uitstraling 
van de wijk te behouden. 
 
Asfalt vervangen door straatstenen 
Vanwege de veiligheid mogen gasleidingen niet onder asfalt of beton worden gelegd. Dit heeft te maken met het opsporen 
van mogelijke lekkages en het gevaar dat gas zich gaat ophopen. Gas moet bij lekkages kunnen ontsnappen. Daarom wordt 
het asfalt vervangen door straatstenen. Er is gekozen voor een straatbaksteen in plaats van een standaard betonstraatsteen 
om de uitstraling van de wijk te behouden. 

 

Informatie 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Rogier Nota van de gemeente Tilburg. 
Hij is bereikbaar via het mailadres rogier.nota@tilburg.nl. 
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