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Locatiekeuze pontje in de Piushaven
Op 17 april vond een informatieavond plaats over het pontje in de Piushaven. Via deze bewonersbrief
informeren wij u over de stand van zaken, de locatiekeuze van de gemeente Tilburg en het vervolgproces. Ook
vragen wij uw aandacht voor werkgroepen die nadenken over veiligheid op het water en het beheer van het
pontje.
Locaties
Tijdens de informatieavond zijn drie mogelijke locaties voor het pontje besproken (zie onderstaand kaartje):
 Locatie 1 ligt in het verlengde van de Twentestraat en de steiger aan De Werf, ter hoogte van de
huisnummers 125 en 127;
 Locatie 2 ligt in het verlengde van de Veluwestraat en op de hoek van het parkje bij De Werf, ter
hoogte van de huisnummers 141 tot en met 145;
 Locatie 3 ligt centraal aan de Amstellandstraat, ter hoogte van huisnummer 24, en De Werf, tegenover
huisnummer 107.

Voor alle mogelijke locaties voor het pontje gelden voor de gemeente Tilburg dezelfde randvoorwaarden: het
moet een veilige locatie zijn, het beheer moet goed geregeld zijn en de inpassing in de groenstructuur moet
goed zijn. Tijdens de avond is geconstateerd dat er voldoende draagvlak voor de komst van het pontje en dat
diverse bewoners bij willen dragen aan een deugdelijk beheer.
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Afweging
Op basis van de genoemde randvoorwaarden en de door omwonenden ingebrachte schriftelijke en mondelinge
informatie en meningen heeft de gemeente een afweging gemaakt voor de locatie van het pontje. De
gemeente kiest ervoor om het pontje aan te leggen op locatie 2, in het verlengde van de Veluwestraat en de
hoek van het parkje bij De Werf, ter hoogte van de huisnummers 141 tot en met 145.
Voor deze locatie is gekozen na een zorgvuldige ruimtelijke afweging. Veiligheid op het water is een belangrijke
randvoorwaarde voor de locatiekeuze voor het pontje. Locatie 3 valt af, omdat deze te dicht bij de vaargeul van
het Wilhelminakanaal ligt en er mogelijk onveilige situaties ontstaan tussen het pontje en schepen die vanuit
het Wilhelminakanaal de Piushaven invaren.
Ook de veiligheid van andere gebruikers van de kade en specifiek de daarvoor aangelegde steigers is van
belang. Locatie 1 valt af, omdat deze locatie mogelijk confrontaties oplevert met andere gebruikers van de
steiger aan de zijde van De Werf. Bovendien ligt deze locatie, net als locatie 3, direct voor de deur en daarmee
in het directe gezichtsveld van bewoners.
Blijft over locatie 2. Deze locatie levert door de ligging, verder in de havenkom, geen problemen op voor de
veiligheid op het water. Ook is er langs de kade nauwelijks sprake van mogelijke conflicten met andere
gebruikers. Bovendien ligt deze locatie minder in het directe gezichtsveld van bewoners aan De Werf. Ook is
inpassing in de groenstructuur op een goede wijze te realiseren.
Werkgroepen
Tijdens de informatieavond is afgesproken dat er in twee werkgroepen met bewoners en de gemeente verder
wordt gesproken over (1) de veiligheid op het water en (2) het beheer van het pontje op de gekozen locatie.
Tijdens de avond hebben bewoners zich al kunnen aanmelden voor deze werkgroepen. Mocht u ook willen
meedenken, meldt u zich dan binnen twee weken aan via emailadres jan.mastenbroek@tilburg.nl, Vermeld bij
uw aanmelding aan welke werkgroep u wilt deelnemen. Deelnemers ontvangen op korte termijn een
uitnodiging met een overlegdatum.
Vervolg
Om de aanleg van het pontje mogelijk te maken, moet de gemeente Tilburg een omgevingsvergunning
aanvragen. Wij houden u op de hoogte van de stappen die wij nemen in het vergunningstraject en de manier
waarop u rechtsmiddelen kan aanwenden in het geval de vergunning verleend wordt en u bezwaar wenst te
maken tegen dat toekomstig besluit. Wij hopen echter dat we met de betrokkenen in dialoog blijven om
procedures te voorkomen en het Pontje voor iedereen tot een succes te laten zijn.
Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jan Mastenbroek van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens
werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 13 02 78 02 of per e-mail via jan.mastenbroek@tilburg.nl

Met vriendelijke groet,

Berend de Vries
Wethouder Piushaven
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