LIJST SMOLDERS TILBURG
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg
Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Tilburg, 16 september 2017

Geacht College,

Snel een Transferium zoals in Den Bosch!
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota op 5 juli 2017 heeft de LST nogmaals
aandacht gevraagd voor het tekort aan parkeerplaatsen in het centrum.
Bij deze perspectiefnota daagde ik de SP nog uit om met een voorstel te komen.
Het tekort aan parkeerplaatsen is te voorspellen als tenminste de plannen in de
binnenstad succesvol gaan worden en dat lijkt me toch echt wel de bedoeling.
De LST snapt dat er niet zomaar snel een parkeergarage bij getoverd kan worden
maar er zijn wel Quick Wins te behalen.
Een Transferium zoals in Den Bosch functioneert goed en is een mooi voorbeeld van
een relatief snelle Quick Win.
We moeten echt zien te voorkomen dat Tilburg m.b.t. parkeren achter de feiten aan
moet gaan lopen als de huidige ingrepen in de binnenstad succesvol blijken te zijn.
Het gaat de LST met name om de snelheid van het realiseren van een Transferium.
Als mensen eenmaal de keuze hebben gemaakt om onze nieuwe binnenstad te
bezoeken mag dat geen teleurstelling worden vanwege het feit dat er geen
parkeergelegenheid is. De LST hoopt echt dat u snel gaat handelen zodat een
agendering of een initiatiefvoorstel kan uitblijven.
Buiten het snel aanleggen van een transferium moet natuurlijk nog steeds verder
gekeken worden naar mogelijkheden voor meer parkeerplekken in ons vernieuwde
centrum. Laten we hopen dat het nodig is want dan is de vernieuwing succesvol.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande vraag:
1. Bent u bereid om snel een transferium aan te gaan leggen en zo ja,
hoe snel denkt u dat te kunnen realiseren?

Namens de fractie van de LST, Hans Smolders

