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 Datum Ons kenmerk 

 31 januari 2022 22028 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH Tilburg  

   
 

Nieuwe inrichting Burgemeestersbuurt  

Definitief ontwerp Burgemeestersbuurt 
 
In de Burgemeestersbuurt zijn onderhoudswerkzaamheden gepland. Naast de gemeente gaan ook Enexis en 
BrabantWater aan de slag met het vervangen van kabels en leidingen. Vanwege recente gaslekkages heeft 
Enexis aangegeven met het vervangen van de gasleidingen begin 2022 aan te willen vangen. Daarom is de 
planning van de werkzaamheden vervroegd.  
 
In december 2021 is er een goed bezochte online informatiebijeenkomst geweest waarbij er de gelegenheid 
was om vragen te stellen. Er zijn heel veel reacties en opmerkingen ontvangen op het voorlopig ontwerp. Waar 
mogelijk hebben we dit meegenomen in het definitief ontwerp. Dit ontwerp is klaar en te bekijken op  
www.tilburg.nl/burgemeestersbuurt. 
 
Planning 
Hoofdaannemer Rasenberg APK Group gaat samen met haar partner Broeren de werkzaamheden uitvoeren. 
De planning is om half maart 2022 te starten. De eerste fase van het project start in de Burgemeester 
Suijsstraat (kant Ringbaan-West). Daarna gaan de aannemers snel op meerdere locaties in de 
Burgemeestersbuurt aan de slag. Over de exacte startdatum en fasering van de werkzaamheden ontvangt u 
later informatie. 
 
De komende weken voert de aannemer enkele voorbereidende werkzaamheden en kleine onderzoeken uit in 
de straten. 
 
Opvang en infiltratie regenwater 
In een groot deel van de straten legt de gemeente een infiltratieriool aan. De straatkolken (putten) worden hier 
op aangesloten. Het infiltratieriool vangt het regenwater op van de parkeerplaatsen en de wegen. De rioolbuis 
heeft kleine gaatjes waardoor het regenwater de bodem inzakt en dus niet zinloos naar de rioolwaterzuivering 
gaat. Ook komen de (nieuwe) plantvakken wat lager te liggen dan de bestrating. Zo kan het regenwater ook 
hier makkelijker de bodem inzakken. Dit alles is goed voor de planten en bomen en er is daardoor minder kans 
op een overbelast riool bij stevige regenbuien. Terwijl de gemeente aan de slag is, kunt u zelf ook aan de slag 
om uw steentje bij te dragen aan een klimaatbestendige gemeente. 
 
In bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Vindt u dit toch best ingewikkeld? Schrijf u 
dan snel in voor een gesprek met de tuin klimaatadviseur om u op weg te helpen. Ook deze informatie vindt u 
in de flyer. 
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Inspectie woningen 
Voor het begin van de werkzaamheden aan het riool wil de gemeente de woningen in de straten laten 
inspecteren. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Toch is er altijd een risico op schade aan de 
nabij gelegen woningen. Het bedrijf BouwRisk neemt contact op met omwonenden om een afspraak voor een 
inspectie te maken. Inspecteurs bekijken vervolgens de woningen van binnen en buiten. Zij noteren en 
fotograferen gebreken die vooraf al aanwezig zijn. Het is in uw eigen belang om de inspectie te laten uitvoeren. 
Meer informatie over BouwRisk vindt u op www.bouwrisk.nl. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rogier Nota van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen 
bereikbaar via rogier.nota@tilburg.nl.  
 


