
 

 

      

Raadsvoorstel: Motie vreemd aan de Orde 

Raadsvergadering: Maandag 29 oktober 2018 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De raad van de gemeente Tilburg  in vergadering bijeen op maandag 29 oktober 2018 

Titel: Onderzoek verkeersoverlast Piushaven 

Constateert dat: 

- Bewoners en ondernemers van de Piushaven aangeven veel verkeersoverlast te 
ervaren.  

- De ervaren verkeersoverlast zich in het bijzonder richt op het vele autoverkeer. 
- Dit autoverkeer gebruik maakt van de Piushaven en Havendijk als sluiproute naar de 

binnenstad. 
- De verkeerssituatie rondom brug “d’n Ophef” als chaotisch wordt ervaren. 
- Navigatiesystemen de route via de Piushaven als snelste route naar de Tilburgse 

binnenstad aangeven vanaf afrit 10 (A58). 

Overwegende dat: 

- De Piushaven ook per auto bereikbaar moet blijven voor bestemmingsverkeer, te 
weten: bewoners, bezoekers, ondernemers, leveranciers en iedereen die in het 
Piushavengebied wil verblijven. 

- Bewoners en ondernemers van de Piushaven suggesties hebben aangedragen hoe de 
ervaren verkeersoverlast te verminderen.  

- De loop van verkeersstromen goed onderzocht moet worden alvorens er (definitieve) 
wijzigingen in diezelfde verkeersstromen kunnen plaatsvinden. 

- Praktijkonderzoek past binnen het werken op basis van ‘evidence based policy’ en 
‘datagestuurd werken’, zoals in het bestuursakkoord en de begroting 2019 benoemd. 

Draagt het college op 

- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de ervaren verkeersoverlast tegen te 

gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren. 

- Hierbij in ieder geval te onderzoeken of het mogelijk is doorgaand verkeer in de 

Piushaven niet meer toe te staan, bijvoorbeeld door het proefondervindelijk afsluiten 

van de verbinding Piushaven – Koopvaardijstraat.  

- Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken bij dit onderzoek. 

- De raad voor het einde van het jaar te informeren over de wijze waarop invulling 

wordt gegeven aan de uitvoering van deze motie. 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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