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 Datum Ons kenmerk 
 21 juli 2016 16237 
   
  Postadres Bezoekadres 
 Postbus 90155 Stadhuisplein 130 
 5000 LH  Tilburg  
   

Aanpak overlast vrachtwagen parkeren bedrijventerreinen 

Begin juni bent u geïnformeerd over de komst van een tijdelijke truckparking aan de Letostraat op 
bedrijventerrein Vossenberg. Deze proef heeft als doel om de parkeeroverlast door vrachtwagens op de 
bedrijventerreinen Vossenberg, Loven en Katsbogten aan te pakken. Naast de aanleg van de truckparking stelt 
de gemeente een parkeerverbod in voor vrachtwagens op Vossenberg. Maandag 4 juli heeft de gemeenteraad 
ingestemd met deze proef en dinsdag 19 juli heeft het college het nieuwe parkeerregime voor Vossenberg 
vastgesteld.  
 
Planning proef truckparking 
De verwachting is dat de truckparking omstreeks 1 oktober 2016 open gaat, op voorwaarde dat de benodigde 
vergunningen tijdig verleend zijn en alle besluiten genomen. Vanaf dat moment worden 
vrachtwagenchauffeurs op Vossenberg, Loven en Katsbogten verwezen naar de truckparking op Vossenberg als 
zij (lang) willen parkeren of overnachten. Ook worden de chauffeurs er op geattendeerd dat het parkeerverbod 
voor vrachtwagens op Vossenberg 1 december 2016 ingaat. Op Loven en Katsbogten zijn er nog wel een aantal 
plaatsen waar vrachtwagens (kort) mogen parkeren.  
 
Evaluatie proef 
Tussentijds evalueren de gemeente, GVT Group of Logistics, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), 
Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) en Vitaal Katsbogten, Vitaal Vossenberg en Vitaal Loven de proef. 
Tijdens de proef wordt bijvoorbeeld gekeken of aparte opstelstroken wenselijk zijn voor vrachtwagens die 
korte tijd parkeren in afwachting van een vracht. 
 
Hoe kunt u bijdragen aan het succes? 
Om van de truckparking een succes te maken, hebben wij uw hulp nodig bij het doorverwijzen van de 
chauffeurs. De gemeente stelt hiervoor een meertalige flyer op die u mee kunt geven aan de chauffeurs. Deze 
zijn vanaf half september te downloaden via www.vossenberg.vitaaltilburg.nl,  www.loven.vitaaltilburg.nl en 
www.katsbogten.vitaaltilburg.nl.  
 
Verder willen wij u vragen om te melden als er toch nog sprake is van parkeeroverlast door vrachtwagens in 
het openbare gebied. Dit kunt u doen bij de gemeente via www.tilburg.nl/melden, de Buiten Beterapp (gratis 
te downloaden) en via telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief). Deze gegevens zijn belangrijk voor de evaluatie 
van dit project.   
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kun u contact opnemen met Stijn Loogman van de 
gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 46382551 en per e-mail stijn.loogman@tilburg.nl. 
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