
                                                
 

Aan de bewoners van dit pand. 

Telefoonnummer : 013-5159427  

Email : sven@brouwersgroenaannemers.nl  

Ons kenmerk : 19/0465 Betreft :  

Nieuwe inrichting rotonde Witbrant Oost  

 
Geachte heer/ mevrouw, In opdracht van de gemeente Tilburg start Brouwers Groen  

woensdag 24 november met het opnieuw inrichten van de rotonde Witbrant Oost. 

 Aanleiding hiervoor is de trieste aanblik van deze rotonde, waarover bewoners van Witbrant Oost 

klaagden bij de gemeente Tilburg.  

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente besloten de rotonde opnieuw in te richten en Brouwers Groen 

gaat hiervoor zorg dragen.  

Brouwers Groen is samen met de Commissie Openbare Ruimte van de Belangenvereniging Witbrant Oost, 

de vakadviseurs groen en wijkregisseur van de gemeente aan de slag gegaan met een nieuw ontwerp voor 

de rotonde.  

Er is gekozen voor een natuurlijk ontwerp dat aansluit bij de landschappelijke visie.  

Het definitief ontwerp is positief ontvangen door de belangenvereniging.  

Meer info over het ontwerp vindt u op de website: 

 https://www.witbrantoost.nl/rotonde-wbo.html.  

Op het moment dat de rotonde mogelijkerwijs opnieuw ingericht moet worden vanwege een reconstructie 

van de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, neemt de gemeente een besluit over het eventueel 

plaatsen grote bomen en/of een kunstwerk op deze rotonde.  

 

Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Willion Adriaansen van de gemeente Tilburg.  

Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via het telefoonnummer 013- 5428120 en per e-mail 

willion.adriaansen@tilburg.nl.  

 

Wat gaan we doen? 

  1. Woensdag 24 november: Start met grondwerkzaamheden.  

  2. Donderdag 25 november: Plaatsen planten en heesters. 

  3. Vrijdag 26 november: Planten en afronden. 

  4. Maandag 29 november: Afronden. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u per mail contact opnemen met Sven van Hedel, 

omgevingsmanager Brouwers Groen. Zie bovenstaand emailadres.  

 

Verkeer Tijdens de uitvoering zijn er verkeersregelaars aanwezig om waar nodig het verkeer in goede 

banen te leiden. De rotonde blijft toegankelijk voor verkeer. We vertrouwen u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd.  

 

                                                                                                                                Met vriendelijke groet,  

                                                                                                                                Team Brouwers Groen 
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