Geacht bestuur,
Al tijden geven wij als Buurtraad Armhoefse Akkers blijk van onze zorgen over de verkeerssituatie
rondom de velden van FC Tilburg. Ook FC Tilburg heeft hierover herhaaldelijk bij de gemeente aan de
bel getrokken. Op zaterdag 27 oktober heeft buurtraadslid Hein Jacobs een telling gehouden ter
plaatse. Hij constateerde dat er maar liefst 34 auto’s langs de Hoevense Kanaaldijk (14 langs kanaal
en 20 aan de zijde van de velden) geparkeerd stonden, terwijl er nog 68 parkeerplaatsen op het
parkeerterrein vrij waren (zie bijgaande foto’s). Deze auto’s hadden dus met gemak op de
parkeerplaats een plek kunnen vinden. Deze telling bevestigt het beeld dat wij al hadden na eerdere
observaties.
Dit probleem wordt volgens ons veroorzaakt doordat het parkeerterrein vanaf de straat nauwelijks
zichtbaar is door de ervoor liggende bebouwing. Bovendien worden automobilisten waarschijnlijk
afgeschrikt doordat de parkeerplaats alleen bereikt kan worden door om het terras heen te rijden.Als
eenmaal enkele auto’s buiten het terrein staan, denken de volgende bezoekers al snel dat de
parkeerplaatsen allemaal bezet zijn en gaan ook op straat parkeren.
Het plan van de gemeente voor herinrichting kan een eerste aanzet vormen voor een verbetering,
maar dat is helaas nu nog niet goed in te schatten, omdat de uitwerking nog steeds op zich laat
wachten. Ook na realisatie zal naar verwachting deze onoverzichtelijke situatie nog een tijd blijven
bestaan, omdat de zichtbelemmerende bebouwing in de eerste fase blijft staan. De zichtbaarheid van
de parkeerplaats vanaf de straat (en daarmee de veiligheid) zal pasecht verbeteren na verplaatsing
van het clubgebouw en de vergroting van de parkeerplaats.
Tot die tijd denken wij dat FC Tilburger extra maatregelen moet nemen om de veiligheid te
waarborgen. We hebben hiervoor de volgende suggesties:
- Op wedstrijddagen en drukke trainingsavonden vrijwilligers de weg laten wijzen naar de
parkeerplaats.
- Plaatsen van duidelijker borden die de parkeerplaats “vindbaar” moeten maken,met name
voor mensen die met de situatie onbekend zijn.
- Flyers stoppen onder de ruitenwissers van auto’s die parkeren langs de HoevenseKanaaldijk
met het verzoek de volgende keer van het parkeerterrein gebruik te maken.
- Bij de informatie op de website voor bezoekende clubs duidelijk aangeven waar men de
parkeerplaats kan vinden.
Wij denken dat er na uitvoering van de gemeentelijke plannen voor herinrichting nog steeds
aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit kunnen we naar de
gemeente toe alleen hard maken als voldoende is aangetoond dat FC Tilburg zelf ook alles in het
werk heeft gesteld om de situatie veiliger te maken. Bovengenoemde suggesties (maar mogelijk nog
andere maatregelen) zouden daarbij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Remco Westhoek & Lout Donders
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