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Groot onderhoud Boterberg, Apollostraat en omgeving 

Start werkzaamheden  maandag 12 augustus 2019 
 
De gemeente Tilburg start maandag 12 augustus met groot onderhoud in volgende straten: Boterberg, 
Selenakker, Brakman, Apollostraat, Rodenberg en de Perséphonestraat. De rijbaan wordt geasfalteerd, de 
inritten worden opnieuw bestraat en de openbare verlichting wordt vervangen. In de Apollostraat komt een 
vrijliggend fietspad tussen de Duijnsbergseweg en de Brakman.  Afhankelijk van het weer duren de 
werkzaamheden tot eind 2019. 
 
Tijdens de inloopavond over het voorlopig ontwerp hebben bedrijven een aantal suggesties gedaan. Deze zijn 
waar mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt. De locatie van het fietspad blijft aan de kant van huisnummer 
7 tot en met 48, omdat aan de andere kant onvoldoende ruimte is. Het ontwerp is te bekijken op 
www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden (zoekterm: Boterberg, Tilburg).  
 
Bereikbaarheid en planning 
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Tijdens de 
werkzaamheden is een halve rijbaan afgesloten. De aannemer Van Gelder BV maakt vooraf afspraken met 
aanliggende bedrijven afspraken over de bereikbaarheid. Uitgangspunt is dat bedrijven ten alle tijden 
bereikbaar zijn.  
 
Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een nieuwe bewonersbrief van de aannemer met meer 
informatie over planning, de tijdelijke verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.  
 
Meer informatie 
Hebt u vragen over de werkzaamheden en de bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met Anke Volkerink 
van Van Gelder BV. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 48367603 en per e-mail 
avolkerink@vangelder.com 
 
Hebt u nog vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Eric Grijsbach van de gemeente. Hij is 
tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 -154779477 en per e-mail eric.grijsbach@tilburg.nl 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden 
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