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In het jaar 2021 is heel Tilburg 

omsingeld door industrie en 

grootschalige distributiecentra. 

Heel Tilburg? 

Welnee! 

In het uiterste zuidwesten ligt nog 

een kleine enclave die dapper 

weerstand biedt tegen de opmars van 

de logistieke dozen. 

Wie profiteren? 

Projectontwikkelaars 

Vastgoedhandelaren 

Beleggingsmaatschappijen  

Grote bedrijven en de  

Begroting van de gemeente Tilburg. 

Bedrijventerrein Wijkevoort 

Beoogde oppervlakte: 2x de 

Efteling  

met dozen waar het WillemII 

stadion telkens 4x inpast. 

Geen maatschappelijk draagvlak 

www.stopverdozingreeshof.petities.nl  

bijna 4.000x getekend 

1.300 handtekeningen op papier 

700 volgers op Facebook ‘Reeshof aan Zet’ 

1.900 steunbetuigingen voor referendum 

Deze ontwikkeling doet geen recht aan: 

Klimaatopgave, Milieucrisis, Stikstofcrisis en de Corona Crisis 

Waarom is dit nodig volgens de gemeente Tilburg? 

Het is goed voor de economische groei. 

Voor de productie, opslag en distributie van heel veel spullen.  

 

De legitimatie is d.m.v. “greenwashing”. 

Het wordt geframed als een ‘duurzaam ecologisch werklandschap.’ 

Duurzaam slaat op het idee dat er zonnepanelen op de daken kunnen 

komen en er kritisch wordt gekeken wie mag komen. 

Ecologisch slaat op de economische relatie tussen de verschillende 

bedrijven.  

En werklandlandschap is een modern synoniem voor een bedrijventerrein. 

Klimaat: ja 

Wijkevoort: nee 

Dagelijkse protestactie bij gemeentehuis 

Al meer dan 89 werkdagen op rij, 8:15—9:00 

Wie zijn de dupe? 

Natuur, Milieu en Klimaat 

Landschap en Biodiversiteit 

Uilen, Weidevogels en Vleermuizen 

Boeren, Omwonenden, onze Kinderen en  

Iedereen die om onze planeet geeft. 
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Verantwoordelijk  wethouders Berend de Vries en Mario Jacobs 

vertrekken voorjaar 2021 en laten ons met de brokken achter 

Stichting Reeshof aan Zet 
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De oppositie knokt voor behoud van groen, natuur & buitengebied 
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Onze 013zorgen 

1. Zware Milieucategorie 4.2 

2. Kolossale gebouwen DC XXL 

3. Toename vrachtverkeer 

4. Extra luchtvervuiling 

5. Extra geluidsbelasting 

6. Korte afstand op woonwijken 

7. Verzwaring arbeidsmigrantenproblematiek 

8. Onrechtvaardige latenverdeling 

9. Bedreiging biodiversiteit 

10. Verlies Brabants landschap 

11. Onbetrouwbare overheid 

12. Nieuw hitte eiland 

13. Onzekerheid over de toekomst 

Boodschap aan de coalitiepartners binnen de gemeenteraad: 

Bezint eer gij begint. 

Er is helemaal geen eerlijke belangenafweging geweest. 

Het is geen politieke zonde om terug te komen op een verkeerd 

genomen besluit. Het is een wel politieke doodzonde om tegen 

alle logica in vast te houden aan een verkeerd gemaakte afspraak. 

 

Wat dan wel? 

Wij willen een aantrekkelijk, 

kleinschalig, agrarisch 

cultuurlandschap, volwaardig 

onderdeel van Stadsbos013, waar het 

goed toeven is en tevens waardevol 

als uitloopgebied voor de Reeshof en 

de stad. Er is ruimte en aandacht  voor 

natuur en koeien in de wei, voor 

kleinschalig boeren en ondernemen, 

voor weidevogels, uilen, reeën, hazen 

en vossen en voor wandelaars, 

fietsers, hardlopers, ruiters, skaters, 

kampeerders, natuurgenieters en 

dagjesmensen uit de stad. 

Planning (mits deze dit keer wel gehaald wordt) 

Het college wil de bestemmingsplanprocedure maart/april 2021 

opstarten. 

Dan worden de plannen 6 weken ter inzage gelegd.  

Iedereen krijgt dan de gelegenheid om “zienswijzen” in te dienen. 

Alle zienswijzen worden beoordeeld en al dan niet verwerkt in de plannen.  

De verbeterde plannen worden najaar 2021 aan de raad ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Daarna kunnen de indieners van zienswijzen een bezwaarprocedure 

opstarten tot aan de Raad van State. 

Contact 

www.stopverdozingreeshof.petities.nl  

FB / Twitter ‘Reeshof aan Zet’ 

Reeshofaanzet@gmail.com 

OPROEP: 

Maak ook jouw 

zorgen kenbaar.  

Dien zoveel mogelijk 

verschillende 

zienswijzen in. 

Hou social media in 

de gaten of neem 

contact met ons op. 




