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 Datum Ons kenmerk 

 10 mei 2022 22154 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

 5000 LH Tilburg  

   

Parkeerplekken en bomen in de Mispeleindsingel 

Voorstel voor de aanleg van parkeerplekken en het planten van bomen 
 
Verschillende bewoners in de Mispeleindsingel namen de afgelopen tijd contact op met de gemeente Tilburg. 
Zij geven aan dat er geen openbare parkeerplaatsen in de straat zijn en dat parkeren in straten in de buurt 
steeds lastiger is. Men parkeert daarom regelmatig in de groenstrook. Dat mag niet. Ook vroegen bewoners de 
gemeente om meer bomen in de straat te planten. De gemeente heeft deze vragen bekeken en wil graag 
meewerken. 
 
Parkeren en groen 
Op dit moment zijn er geen openbare parkeerplekken in de Mispeleindsingel. Daardoor voldoet de straat niet 
aan de zogenaamde parkeernorm. Een parkeernorm geeft aan hoeveel parkeerplekken er nodig zijn op een 
bepaalde plek. De gemeente wil daarom parkeerplekken aanleggen. Tussen de parkeerplekken is ruimte voor 5 
bomen. De gemeente wil deze 5 bomen planten (soort: Gleditsia triacanthos ‘Skyline’) aan de kant van 
huisnummers 1 tot en met 37. Aan de kant van de huisnummers 39 tot en met 57 staat al groen en is dus geen 
plaats meer voor bomen. Het Waterschap Brabantse Delta heeft al goedkeuring gegeven voor de aanleg van de 
parkeerplekken.  
 
Voorstel aanpassingen 
De gemeente wil de parkeerplekken graag aanleggen tussen de weg en het water. Het plan is om hiervoor 
grasbetontegels te gebruiken. Dit zijn tegels met gaten waardoor er gras tussendoor kan groeien. Zo blijft de 
uitstraling van de straat groen en kan regenwater makkelijk de bodem inzakken. Dat is goed voor het milieu. 
Op bladzijde 2 en 3 deze brief vindt u een tekening. Op deze tekening ziet u waar de gemeente de 
parkeerplekken en de vijf bomen precies wil plaatsen.  
 
Uw mening telt! 
Voordat de gemeente verder gaat met het uitvoeren van dit plan wil zij weten hoe u hierover denkt. Wilt u ons 
uiterlijk 20 mei 2022 laten weten of u voor of tegen het plan bent? Dit kunt u doen door een e-mail te sturen 
naar Janna Kuiper van de gemeente via e-mailadres janna.kuiper@tilburg.nl. De gemeente verzamelt alle 
reacties. Daarna zullen wij u opnieuw een brief sturen met de resultaten.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Janna Kuiper van de gemeente. Zij is bereikbaar via 
telefoonnummer 013 542 98 03 en per e-mail janna.kuiper@tilburg.nl.  
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