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Groot onderhoud deel Burgemeestersbuurt
Enexis heeft opdracht van de overheid om alle oude gasleidingen vóór 1 januari 2024 te vervangen, zo ook in de
Burgemeestersbuurt. In uw deel van de wijk zijn de oude gasleidingen al vervangen. In het overige deel van de wijk (zie
kaartje) 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.
Meer informatie
Meer informatie en het ontwerp vindt u op www.tilburg.nl/burgemeestersbuurt. Heeft u nog vragen na het bekijken van de
site? Mail dan naar participatie@tilburg.nl met vermelding van uw naam, straat en huisnummer.
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