UITNODIGING
Help mee het verkeer in Tilburg in de
toekomst in goede banen te leiden!
Tilburg wil ook in 2040 een stad zijn waar mensen graag
wonen, werken en verblijven. Een vitale, duurzame en
gezonde stad. Daarom heeft zij de mobiliteitsaanpak ontwikkeld. Hierin staat waar de stad zich op wil richten tot
2040. Samen met bezoekers, inwoners en ondernemers
van Tilburg werken we diverse onderwerpen uit rondom
verkeer en mobiliteit in de mobiliteitsagenda.

PROGRAMMA
18.30 uur : Inloop & mini expo

Mobiliteit in 2040?
        Hier krijgt u een voorproefje.

19.15 uur : Welkom door Wethouder Mario Jacobs
19.30 uur : Keuze uit deelname aan één van de 		
volgende workshops:

1

Cityring Tilburg. De cityring zorgt voor de
bereikbaarheid van de binnenstad. Er vinden veel
ontwikkelingen plaats op en langs de cityring.
We onderzoeken wat goed gaat en wat beter kan.
Vul ook de enquête in! Dat kan tot en met vrijdag
15 september.

2

Fietsen. Tilburg is van oudsher een fietsstad.
Het Fietsforum Tilburg organiseert een discussie over
het fietsen in Tilburg op basis van een aantal pittige
stellingen. Voor meer info klik hier.

3

Denk mee over de toekomst van
Tilburg meld u hier aan.

Lopen. Lopen en wandelen wordt tot nu toe nog
weinig belicht. Tilburg vindt lopen in het openbaar
gebied belangrijk. In een eerste startbijeenkomst
wordt geïnventariseerd hoe we in Tilburg het lopen
en wandelen kunnen verbeteren.

Vul ook de enquête over de cityring in!
Dat kan tot en met vrijdag 15 september.

Na de workshops is er gelegenheid om na te praten
met een drankje.

Op maandag 25 september praten we verder door en
halen we hiervoor ideeën op uit de stad.
Dit doen we tijdens 3 verschillende workshops over:
de cityring, fietsen en lopen.
Het mobiliteitsLab013 maakt deel uit van de mobiliteitsagenda. Met onze aanpak willen we meer dan alleen
verkeersstromen in goede banen leiden. We willen de
kwaliteit van leven in de stad behouden en verbeteren.
Denk NU dus mee over 2040.

meer info: tilburg.nl/mobiliteit2040

21.30 uur : Sluiten de deuren

Tot ziens op 25 september

Mobiliteitslab 013

Maandag 25 september 2017
Ontdekstation Tilburg Spoorzone
18.30-21.30 uur

