
22 nov. 2018 
 
Beste Remco, Lout,
 
Allereerst dank voor jullie steun in deze onveilige kwestie en jullie adviezen. 
Ik zal onze kant hierin toelichten. 
 
Wij brengen het 'parkeergedrag' regelmatig in updates op de site en Facebook ter sprake. Ook 
tijdens de ALV in september is dit thema wederom besproken. Helaas snapt iedereen het 
probleem, maar is het erg moeilijk dit te ondervangen. Bv. op zaterdag als de teams verzamelen 
staat het op onze parkeerplaats helemaal vol en parkeert men dus buiten ons terrein. Een uur later 
zijn de uitspelende teams vertrokken en is er ruimte genoeg op de parkeerplaats, maar niemand 
neemt natuurlijk de moeite zijn auto te verzetten. En inderdaad: nieuwe gasten denken dan niet 
aan de parkeerplaats op het terrein die (ook inderdaad) sowieso slecht zichtbaar is. 
 
Aangaande jullie adviezen: 
 
Een vrijwilliger die dit coördineert op drukke momenten is fantastisch. Helaas is er bij ons niemand 
voor te vinden, maar we ontvangen graag een lijst met buurtvrijwilligers via jullie en we zullen hen 
met liefde voorzien van een hesje, warme drank en worstenbrood. 
 
De borden nu zijn niet duidelijk, maar wij mogen geen borden plaatsen. Het gebied (incl. ons 
terrein) is immers van de gemeente. We gaan wel bij de gemeente vragen om een duidelijker bord, 
dat naar onze parkeerplaats verwijst. "80 eigen parkeerplaatsen" en dan een grote pijl. En dat 
naast de ingang. Hopelijk gaat dit gauw lukken. 
 
Flyers zijn niet effectief. Onze gasten komen immers maar 1 keer per seizoen en de meeste Flyers 
zullen aan het eind van de dag in de berm of het kanaal belanden. Zonde van het papier en slecht 
voor de overlast. Wat we wel doen is een mail via Sportlink om iedereen hier nogmaals op te 
wijzen. De tekst zal gelijk zijn aan het stukje dat nu ook weer op de site staat:  
http://fc-tilburg.nl/parkeren/ (we hebben hierbij gebruik gemaakt van jullie info en foto's, waarvoor 
dank.) 
 
Na jullie opmerking hebben we gelijk het stukje onder contact op de site aangepast. We hebben er 
nu een opmerking en een plattegrond bijgeplaatst. http://fc-tilburg.nl/contact/ 
 
Het zal helaas nog een flinke tijd gaan duren voordat de kantine verplaatst zal worden en de 
parkeerplaats uitgebreid. Ik hoop ondertussen dat de aanleg van de snelheidsbeperkende 
rijbaanverhoging bij de ingang er snel zal zijn. Dat zal qua veiligheid al een stuk schelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Niels Hesselberth 
interim vz FC-Tilburg
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