Nummer
11085GO
Datum
14 maart 2011

Inrichting plein Hertogstraat
Uitslag enquête: variant 3

Begin februari heeft u een bewonersbrief ontvangen waarin uw mening werd gevraagd
over de inrichting van het plein ter hoogte van de Hertogstraat 68 - 74. U kon daarbij
kiezen uit onderstaande drie varianten. Op de achterzijde ziet u een overzicht hiervan.
Variant 1: gelijk aan het eerder gepresenteerde definitieve ontwerp; negen
parkeerplaatsen ter hoogte van Hertogstraat 68 - 74;
Variant 2: grotendeels gelijk aan variant 1; aanvullende parkeerplaatsen in de Hertogstraat
door opheffen wegversmalling ter hoogte van huisnummer 79;
Variant 3: betreffende gedeelte van het plein autovrij en aanvullende parkeerplaatsen in
Hertogstraat ter hoogte van huisnummer 79 en de Ridderstraat. Dit dient als blokkering
van de huidige inrit naar het plein. Verder verandert er niets aan de huidige inrichting van
dit deel van het plein.

Bezoekadres
Stadhuisplein 130

Postadres
Postbus 90157
5000 LL Tilburg

De verschillen tussen de varianten zitten in het aantal parkeerplaatsen en bomen. In
onderstaand overzicht is dit weergegeven. Ook is daarbij aangegeven hoeveel bewoners
voor welke variant hebben gekozen.

Variant 1
Variant 2
Variant 3

aantal extra
Parkeerplaatsen

te verwijderen
bomen

aantal
stemmen

14
16
8

2
2
1

1
6
9

Van 10 buurtbewoners is geen reactie ontvangen. De meerderheid van de binnengekomen
reacties kiest voor variant 3. Deze variant wordt dan ook gerealiseerd.

Doorkiesnummer
013 542 83 87

Gebiedsontwikkeling
Gebiedsteams
Vastgoed

Uitvoering
De verwachting is dat in de loop van oktober de werkzaamheden van het totale project
Leenherenstraat / Mechtildisstraat starten. Vantevoren ontvangt u nog een bewonersbrief
met meer informatie over de precieze start van de uitvoering en de duur van de
werkzaamheden.

Ingenieursbureau
Stedenbouw
Handhaving
Stadstoezicht
Beheer & Onderhoud
Middelen

Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Frank Martens van de gemeente
Tilburg. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 542 83 87 of via e-mail frank.martens@tilburg.nl.
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