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Werkzaamheden Ringbaan-West
Toelichting tijdelijke verkeersmaatregelen
Maandag 7 september zijn de werkzaamheden aan de Ringbaan-West gestart. Helaas heeft u de bewonersbrief
later dan gebruikelijk ontvangen. Inmiddels zijn er door diverse bewoners meldingen gemaakt. Deze brief is
bedoeld toelichting te geven op de gekozen oplossing en onduidelijkheden weg te nemen.
Bereikbaarheid bedrijventerrein
De doorsteek naar de Abeelstraat via de Taxusstraat en de Iepenstraat is gemaakt om bereikbaarheid van het
bedrijventerrein te waarborgen. Om de ontsluiting vanaf de Ringbaan-West volledig via de Abeelstraat te laten
lopen bleek niet mogelijk. Daarom is een doorsteek gemaakt richting de Taxusstraat door het Regenboogpark,
waardoor het terrein bereikbaar blijft. Wanneer mogelijk zorgt de aannemer ervoor dat de Abeelstraat
toegankelijk is vanaf de Ringbaan-West.
De gemeente heeft samen met de bedrijven op het bedrijventerrein gezocht naar oplossingen om overlast
tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld aan leveranciers gevraagd om indien mogelijk
met kleine vrachtwagens te rijden. Ook zijn er tussen de bedrijven onderling afspraken gemaakt om
parkeeroverlast te voorkomen.
Na de werkzaamheden
De doorsteek naar het bedrijventerrein via de Taxusstraat blijft tijdens de hele werkzaamheden open. De
verwachting is dat de werkzaamheden half december zijn afgerond. Dan wordt hier de oude situatie hersteld.
Tussentijdse evaluatie verkeersmaatregelen
De gemeente blijft de genomen verkeersmaatregelen tijdens de werkzaamheden evalueren. Als blijkt dat er
tussentijds aanpassingen nodig zijn, wordt dit gedaan.
Inmiddels zijn de volgende aanpassingen gedaan, mede naar aanleidingen van de reactie van bewoners:
- Eenrichtingsverkeer is omgedraaid in de Taxusstraat / Iepenstraat;
- De verkeerslichten Beukenstraat - Hart van Brabantlaan zijn aangepast, zodat er een betere
doorstroming is van het verkeer;
- Er zijn extra borden geplaatst om automobilisten op de snelheid te wijzen.
Binnenkort worden ook de volgende punten aangepakt:
- Er loopt nu één omleidingsroute door de Beukenstraat richting het centrum omdat de Bredaseweg is
afgesloten. Deze wordt aangepast zodat dit verkeer via de Hart van Brabantlaan richting het centrum
wordt gestuurd;
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-

Aanpassen van de verkeerslichten Bredaseweg - Regenboogstraat om de verkeersdoorstroming te
verbeteren;
Er worden nog meer borden geplaatst om het verkeer via de ringbanen te sturen en andere wegen die
veel verkeer kunnen verwerken. Dit om zoekverkeer in de wijk te voorkomen;
Optimaliseren van de dynamische bebording die bij drukte op de Ringbaan-West aangeeft de
adviesroute Ringbaan-Zuid of Ringbaan-Noord te nemen.

Parkeeroverlast
De gemeente voert al ruim een jaar gesprekken met enkele bewoners en CZ om de parkeeroverlast in de wijk
van medewerkers van CZ, politie en GGN tegen te gaan. Deze gesprekken lopen nog steeds, maar zijn geen
onderdeel van de werkzaamheden aan de Ringbaan-West.
Meer informatie
Hebt u na aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt contact opnemen met Kristiaan van Riel van de
gemeente via het e-mailadres kristiaan.van.riel@tilburg.nl
                                                                    

Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken
op: www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Pagina 2 van 2

