Stand van zaken vanuit de Verkeerswerkgroep
De Verkeerswerkgroep is voor de vakantie voor het eerst bij elkaar geweest om de
belangrijkste knelpunten te bespreken.Tevens hebben we daarbij ook al gesproken over
mogelijke verbetervoorstellen.Dat hebben we vertaald in een verkeersplan Armhoefse
Akkers / Moerenburg waarmee we het gesprek met de gemeenteTilburg aangaan.Dat
heeft er nu toe geleid dat er opnieuw verkeerstellingen gaan plaatsvinden en observaties
gedaan worden over de verkeerssituaties. Daarna zullen we namens de werkgroep in
gesprek gaan om deze resultaten te bespreken, alsmede ons verkeersplan.
De verkeerswerkgroep richt zich op 3 thema’s:
1.

Vrachtverkeer / zwaar verkeer Armhoefse Akkers

2.

Sluipverkeer en verkeersoverlast / veiligheid Armhoefse Akkers

3.

Sluipverkeer en verkeersoverlast / veiligheid Moerenburg
We hebben bewust voor deze thema’s gekozen omdat deze als de grootste
hekelpunten worden ervaren. Parkeerproblematiek in de Armhoefse Akkers is
bewust geen onderdeel hiervan omdat dit niet direct relatie heeft met de
verkeersveiligheid.
Er wordt door de werkgroep een database bijgehouden van foto’s van gevaarlijke situaties
in het verkeer. Maar we willen ook de bewoners zelf stimuleren om officieel melding te
maken van onveilige situaties en overlast van verkeer. De volgende situaties worden nu
als belangrijkste irritatiepunt ervaren:

-

Zwaar verkeer door de JP Coenstraat (vrachtwagens en loonwerkers)

-

Sluipverkeer door Armhoefse Akkers en Moerenburg

-

Te hard rijdend verkeer door Armhoefse Akkers

-

Veiligheid wandelaars, sporters en fietsers Moerenburg door veel sluipverkeer

-

Parkeren in de berm en ‘dubieuze auto’s’ in Moerenburg
Om onze gesprekken met de gemeente Tilburg kracht bij te zetten, helpt het als de
meldingen ook formeel worden gemaakt via https://www.tilburg.nl/contact/melding-maken/
Tevens vinden er gesprekken met Handhaving op dit onderwerp plaats. Mogelijk zal
hierdoor de controle op sluipverkeer aangescherpt worden. We hopen hiermee nietbestemmend verkeer naar en in de Armhoefse Akkers te verminderen. Wees ervan
bewust dat verkeer vanuit de Armhoefse Akkers richting Berkel-Enschot en
Heukelom ook alleen bestemmingsverkeer betreft. Dus let erop als je naar de
Druiventros, Berkel-Enschot of Kinderdagopvang de Tierelier rijdt. Formeel moet dit
via de Bosscheweg.
Graag willen we benadrukken dat we niet kunnen garanderen dat er op korte
termijn zaken zullen veranderen, aangezien de belangen voor de gemeente Tilburg
op sommige vlakken anders liggen. Maar de gesprekken lopen, en we doen ons
best om op een constructieve wijze het probleem hoog op de agenda te krijgen en
te houden.
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