Datum
30 april 2020

Ons kenmerk
20112

Postadres

Bezoekadres

Postbus 90155

Spoorlaan 181

5000 LH Tilburg

Aanleg rotonde Stappegoorweg eerder van start
Start voorbereidende werkzaamheden op maandag 4 mei a.s.
De gemeente wil het kruispunt Stappegoorweg / Tatraweg / Eifelweg (ter hoogte van Campus 013) vervangen
door een rotonde. Een rotonde verbetert de verkeersveiligheid voor het vele fiets - en autoverkeer dat hier
dagelijks passeert. De werkzaamheden duren in totaal tien weken. Tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden is de kruising gedurende zes weken helemaal afgesloten. Om de overlast voor het verkeer te
beperken, zouden de werkzaamheden in en rond de komende zomervakantie wordt uitgevoerd. Dan is er
minder verkeer.
Omdat de scholen vanwege de coronacrisis tijdelijk gesloten zijn is er nu ook minder verkeer op straat. Om de
overlast voor het verkeer verder te beperken is de planning aangepast. De voorbereidende werkzaamheden
zoals het leggen van kabels en leidingen vinden eerder plaats, namelijk vanaf 4 mei a.s. Deze werkzaamheden
duren vier weken. De overige werkzaamheden vinden plaats in de zomervakantie. Deze werkzaamheden duren
zes weken.
Planning
4 mei t/m 31 mei 2020
13 juli t/m 23 augustus 2020

Voorbereidende werkzaamheden (week 19 t/m week 22)
Werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde (week 29 t/m week 34)

Werkzaamheden
Voor de aanleg van de rotonde zijn in maart al diverse bomen gekapt. De voorbereidende werkzaamheden
worden in opdracht van de gemeente Tilburg uitgevoerd door Van Gaal. Het verleggen van de kabels en
leidingen wordt uitgevoerd in opdracht van Enexis door BAM Infra.
In juli starten de werkzaamheden voor de daadwerkelijke aanleg van de rotonde. Hiervoor is recent een
aanbestedingsprocedure gestart. Als de rotonde klaar is, worden er nieuwe bomen geplant.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in mei wordt het fietsverkeer omgeleid, zodat het autoverkeer niet
omgeleid hoeft te worden. Op enkele momenten wordt een deel van de weg afgezet. Dit kan voor enige
vertraging zorgen. Tijdens de werkzaamheden in de zomervakantie is de kruising gedurende zes weken
helemaal afgesloten.
>> zie andere zijde >>
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Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Coen den Teuling, kwaliteitsmedewerker van de
gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 15 89 72 57 en per e- mail coen.den.teuling@tilburg.nl.
___________________________________________________________________________________________
Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden

Nieuwsbrief Stappegoor
In en rond Stappegoor staan de komende periode diverse projecten in de planning. De ontwikkeling van het
kazerneterrein, de aanleg van de fiets/voetgangerstunnel, de bouw van de laatste fasen Willemsbuiten, maar
ook diverse wegwerkzaamheden zoals de aanleg van de rotonde.
Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, schrijft u zich dan vrijblijvend in voor de digitale
nieuwsbrief Stappegoor. U krijgt dan mail wanneer er ontwikkelingen zijn. Indien gewenst kunt u zich bij
iedere mail weer uitschrijven.
U vindt het inschrijfformulier voor de digitale nieuwsbrief op www.tilburg.nl/stappegoor.

Pagina 2 van 2

