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22237

Postadres
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Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

Onderhoudswerkzaamheden Dongewijkdreef
Start werkzaamheden in september 2022
Na de zomerperiode vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats in de Dongewijkdreef. De hele
Dongewijkdreef krijgt een nieuwe asfaltlaag en de rotondes worden opnieuw ingericht. Op de rotondes
Dongewijkdreef, Dalemdreef / Ketelhavenstraat en Kijkduinlaan krijgen fietsers en voetgangers voorrang. Ook
vervangt de gemeente de openbare verlichting.
Klimaatbestendige stad
Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om
het water tijdens de regenbuien goed weg te laten lopen, is het belangrijk om onze omgeving groener te
maken. Het water kan dan via de plantvakken langzaam in de grond zakken. Dit zorgt voor minder
wateroverlast bij hevige regenbuien en minder droogte. Daarnaast warmt een groene omgeving in de zomer
minder snel op dan een stenen omgeving. Daarom neemt de gemeente een aantal maatregelen om voorbereid
te zijn op het veranderende klimaat. Zo komen er een aantal verlagingen in het groen (wadi’s). Hier kan het
water tijdens een hevige regenbui langzaam wegzakken in de bodem. Dit vermindert de kans op wateroverlast
en droogte in de zomerperiode.
Wilt u zelf ook uw steentje bijdragen aan een klimaatbestendige gemeente? Kijk dan op
www.duurzamertilburg.nl voor inspiratie en meer informatie over de (subsidie)mogelijkheden.
Fietsers en voetgangers voorrang op rotondes
De gemeente Tilburg wil het lopen en fietsen in Tilburg stimuleren en daarom prettiger en comfortabeler
maken. Dat betekent ook dat fietsers en voetgangers vaker voorrang krijgen ten opzichte van auto’s. Op de
meeste rotondes in Tilburg hebben fietsers nu nog geen voorrang. Dat gaat veranderen. Op 23 rotondes wordt
de voorrangssituatie aangepast zodat fietser en voetgangers voorrang hebben. Dat is veel werk, dus dat kan
niet in 1 x op alle plekken. De komende jaren gaat de gemeente hiermee aan de slag. In tussentijd zijn er dus
verschillende situaties. Op de ene rotonde heeft de fietser dan al wel voorrang, op de volgende nog niet. Op
twee rotondes in de Reeshof hebben de fietsers en voetgangers al voorrang. Met borden op de rotonde wordt
de situatie duidelijk aangegeven. Dat betekent dus dat iedereen (automobilisten én fietsers en voetgangers)
goed moeten opletten bij de rotondes. Meer informatie vindt u op www.tilburg.nl/rotondes.
Vervolg project
De gemeente is op dit moment bezig met het vinden van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
De verwachting is dat in augustus de aannemer bekend is. De aannemer communiceert rechtstreeks met de
omwonenden over de planning en de tijdelijke verkeersmaatregelen.
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Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Willems van de gemeente. Hij is bereikbaar via
telefoonnummer 06 -29 66 67 51 en per e- mail jeroen.willems@tilburg.nl.
Ook kunt u contact opnemen met Nancy Sins van de gemeente. Zij is bereikbaar via e-mail
nancy.sins@tilburg.nl.
___________________________________________________________________________________________
Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden
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