
 
Aan het College van B & W van de Gemeente Tilburg 
Van: Buurtraad Armhoefse Akkers 
 
Betreft: Overlast (vrachtwagen)verkeer Armhoefse Akkers 
 
 
Tilburg, 16 april 2018  
 
Geachte College, 
 
In maart jl. heeft D66-gemeenteraadslid Anneke Dunning aan uw college art. 47-vragen 
gesteld over het toenemende verkeer, de overlast van en onveiligheid door (vracht)verkeer 
in de Armhoefse Akkers. De Buurtraad Armhoefse Akkers wil daarop graag nog een 
aanvulling geven. 
 
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat een buurt als de onze niet zomaar helemaal afgesloten 
kan worden voor ongewenst en onnodig verkeer. Maar we stellen wel vast dat er met 
name in de ochtend- en avondspits veel meer autoverkeer is dan normaal, door 
weggebruikers die de verkeerslichten van de Nieuwe Bosscheweg/Ringbaan-Oost willen 
mijden. Voor het vrachtverkeer geldt hetzelfde: ontwijken van de verkeerslichten daar, 
afbuigen om de rij auto's voor het verkeerslicht te ontwijken, onbekendheid omdat 
navigatiesystemen onduidelijk zijn over de hoogte van de spoorbrug over de Ringbaan-
Oost. Het gevolg: veel verkeer dat er niet hoort te zijn en regelmatig gevaarlijk 
gemanoeuvreer van zware vrachtwagens om de wijk weer uit te komen. Dit o.a. in 
combinatie met fietsende ouders en kinderen. 
 
Dat wij dit hierbij nogmaals aankaarten, heeft ook te maken met het feit dat de laatste 
maanden er steeds meer meldingen uit de buurt komen van verontruste buurtbewoners. 
Zij maken foto's van gevaarlijke situaties en hebben te maken met schades die 
veroorzaakt zijn door vrachtwagens die bijvoorbeeld de bocht niet goed kunnen nemen. 
De gemeente is hiervan voor een deel al op de hoogte, want er moeten ook vaak paaltjes 
op hoeken vervangen worden, bijvoorbeeld op het kruispunt Armhoefstraat/Pelgrimsweg. 
Als toelichting bij deze brief sturen we wat foto's mee die de laatste tijd gemaakt zijn: van 
vrachtverkeer dat niet in de wijk hoort te zijn, maar er wel terechtkomt. Met alle onveilige 
gevolgen van dien. Inclusief de schade die ook op de foto's te zien is. 
 
In de jaarlijkse 'top 3' van wensen voor de gemeente heeft onze buurtraad al enkele malen 
aangegeven een verdieping van de weg onder het spoorviaduct zeer wenselijk te achten. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dat een groot deel van de problemen (voor de vrachtwagens) 
kan oplossen. 
Daarnaast dringen we bij u aan op maatregelen waardoor het voor sluipverkeer 
oninteressant is om de kruising Ringbaan-Oost/Nieuwe Bosscheweg/Bosscheweg te 
ontwijken. 
  
Enkele suggesties daarvoor: 
-Een lager toegestaan tonnage voor de draaibrug 
-Eenrichtingsverkeer bij de draaibrug (alleen stad uit). 
-Obstakels (m.n. in de J.P. Coenstraat) waardoor het lastiger wordt voor doorgaand 
verkeer. 
 
Wij willen graag uw reactie op deze situatie in onze woonwijk. 



 
vriendelijke groeten, 
 
Buurtraad Armhoefse Akkers 
Lout Donders, voorzitter 
 
 
 
 
 


