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Datum Ons kenmerk 

3 mei 2012 12141 

  

Postadres Bezoekadres 

Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

5000 LH  Tilburg  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Ontwerp-wijzigingsplan Piushavengebied 2009, derde 

wijziging (Lourdesplein) 

Zienswijzen indienen van maandag 7 mei tot en met maandag 18 juni 

Er is een plan ingediend voor het bouwen van ongeveer 77 appartementen met parkeerplaatsen, 42 

grondgebonden woningen en 16 grote grondgebonden woningen aan het Lourdesplein in het Piushavengebied. 

In het bestemmingsplan is een mogelijkheid opgenomen voor het wijzigen van de huidige bestemming in de 

bestemming 'Gemengd'. Deze bestemming maakt het mogelijk om onder andere woningen en kleinschalige 

kantoren te bouwen. De gemeente wil aan het bouwplan meewerken. Het ontwerp-wijzigingsplan komt nu ter 

inzage te liggen van 7 mei tot en met 18 juni 2012. In deze periode kunt u zienswijzen (bezwaar) indienen. 

 

Ligging plan 

Het plan ligt in het Piushavengebied tussen de Havendijk, de Ringbaan Oost, de Lourdesstraat en de 

Hoevenseweg.  

 

Informeren direct omwonenden 

Voor de ontwikkeling van dit bouwplan is een planteam van omwonenden in het leven geroepen. Het planteam 

heeft enkele keren vergaderd en heeft een advies uitgebracht aan het 'Kwaliteitsteam Piushaven'. Het 

planteam heeft ingestemd met het stedenbouwkundig concept en heeft een aantal aanbevelingen gedaan. 

Deze aanbevelingen gaan over de verkeerscirculatie, het parkeren, het bouwvolume, de openbare ruimte, de 

bereikbaarheid aan de achterkant, het pand waar de Jumbo in zat en de kerktoren van de voormalige 

Lourdeskerk. De aanbevelingen die gaan over zaken die in het bestemmingsplan staan, zijn opgevolgd. Enkele 

aanbevelingen worden nog besproken bij de verdere uitwerking van de openbare ruimte. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Als onderdeel van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt het plan nu ter inzage 

gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (bezwaar) in te dienen. 

 

Het ontwerpplan 'Piushavengebied 2009, derde wijziging (Lourdesplein)' ligt ter inzage van maandag 7 mei tot 

en met maandag 18 juni in de Stadswinkel van de gemeente Tilburg, Stadhuisplein 128 (ingang naast Paleis) en 

in het informatiecentrum Piushaven. De Stadswinkel is open op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 11.00 uur 

zonder afspraak. Na dit tijdstip kunt u alleen op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken door te bellen 

naar telefoonnummer 14013 of via www.tilburg.nl.  
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Het informatiecentrum Piushaven ligt aan de Hoevenseweg 2 en is open op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, 

woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.  

  

Het ontwerpplan is vanaf 7 mei 2012 ook te bekijken en/of te downloaden via 

www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.  

 

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpplan indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH in Tilburg, onder vermelding van ´Zienswijze  

'Piushavengebied 2009, derde wijziging (Lourdesplein)' . Als u uw zienswijze mondeling  wilt indienen, kunt u 

hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 013 - 542 82 61. 

 

Vervolg procedure  

Nadat het plan ter inzage heeft gelegen, neemt het college een besluit over het plan. Eventueel ingekomen 

zienswijzen worden meegenomen in het besluit. Hebt u een zienswijze ingediend, dan ontvangt u persoonlijk 

bericht over het besluit van het college. 

 

Meer informatie? 

Als u over het bestemmingsplan of de procedure vragen hebt, kunt u terecht bij Leon van Grinsven van de 

gemeente Tilburg. Hij  is te bereiken via telefoonnummer 013 542 8 261 en per email via 

leon.van.grinsven@tilburg.nl. 

 


