
De droevigste rotonde van Tilburg 
is 15 jaar later geen centimeter 
minder triest: ‘Zelfs fatsoenlijke 
aanplant lukt niet’ 

 
TILBURG - Hoe is het mogelijk? Al vijftien jaar ligt er bij de entree naar de 

Reeshof een grote rotonde en al vijftien jaar kloppen bewoners tevergeefs bij 

het gemeentehuis aan om iets aantrekkelijks van ‘die kale bult’ te maken. Ze 

hebben een punt, zegt burgemeester Weterings, maar er gebeurt voorlopig 

niks. 
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,,We hebben een prachtige wijk, maar de binnenkomst lijkt nergens op”, 

zegt Thieu van Vugt. ,,En weet je wat wij het ergste vinden? We zijn 

constant in overleg met de gemeente, al vijftien jaar, maar krijgen niets voor 

elkaar.” 



Van Vugt is lid van de commissie openbare ruimte van de 

Belangenvereniging Witbrant Oost, de wijk die grenst aan de rotonde in de 

Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Daarop staat deze dagen 

een loei van een bord waarop Mark Rutte, Geert Wilders, Sigrid Kaag en 

alle andere politieke kopstukken hun blik op de kiezer richten. Toegegeven: 

het geeft wel wat kleur aan het geheel.  

Van Vugt en zijn mede-comissielid Harrie Vermeer kunnen er wel om 

lachen. ,,Het enige wat blijkbaar wél kan", schampert Van Vugt. ,,Hier willen 

de partijen dus wél graag in het zicht staan!”  

‘Reeshof komt er zo erg bekaad vanaf’ 

Lijst Smolders Tilburg zette het onlangs nog eens fijntjes neer in vragen 

aan burgemeester en wethouders: ‘Ten opzichte van het paradepaardje de 

Spoorzone komt dit deel van Tilburg, waar toch ongeveer 25 procent van 

de Tilburgers wonen, er erg bekaaid vanaf met zo'n zeer sobere entree.’  

De Reeshof verdient beter, stelt Hans Smolders: ,,Een aantrekkelijker 

entree.” ‘Ja, daar zijn wij het mee eens’, was dinsdag het antwoord van 

burgmeester Weterings op de vragen Smolders.  

Wat moeten Vermeer, Van Vugt en hun wijkbewoners hier mee? Vermeer: 

,,Al vijftien jaar zegt de gemeente: volgend jaar zijn jullie aan de beurt.” 

Tafeltje met een plantje 

Augustus 2019 trok wijkbewoner Jules van den Boogaard met een stil en 

ludiek protest al eens de aandacht. Hij zette een tafeltje met een plantje op 

de rotonde. Het leidde destijds tot positieve reacties uit de wijk, meer niet.  

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/witbrant-oost-baalt-van-kale-rotonde-stil-protest-met-een-gieter~a7a7beeb/


 
Jules van den Boogaard kleedde de rotonde in augustus 2019 aan met een tafeltje 
en een plantje als ludiek protest. © Pix4Profs / Jan Stads 

Van Vugt: ,,We hebben er daarna maar een insectenhotel op gezet om het 

wat op te fleuren.” ,,Door bewoners zelf betaald", vult Vermeer aan. Van 

Vugt: ,,Na de renovatie van de rotonde zou het elders in de wijk geplaatst 

kunnen worden.” 

Bloemenmengsel gezaaid, maar kwam niet uit 

Die renovatie stond lange tijd voor 2021 op de rol gelijk met uitbreiding van 

de capaciteit van de rotonde, maar is onlangs doorgeschoven naar 

2024. Omdat Witbrant Oost vorig jaar 15 jaar bestond, zaaide de gemeente 

een kleurrijk bloemenmengsel in, als tussenoplossing. Het zaad kwam 

nauwelijks uit. 

Het frustreert, zegt Van Vugt. ,,Bewoners voelen zich met een kluitje in het 

riet gestuurd. Wij eisen niet veel. Er hoeft geen kunstwerk op, mag hoor, 

maar het hoeft niet.” Vermeer: ,,Gewoon wat fatsoenlijke aanplant, al zetten 

ze er rozenstruiken neer.” 
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