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Herinrichten parkeerterrein huisartsenpraktijk Stokhasselt 

Start werkzaamheden maandag 14 mei 2018 
 
De gemeente start maandag 14 mei met het herinrichten van het parkeerterrein bij de nieuwe 
huisartsenpraktijk Stokhasselt aan de Scarlattistraat 8 in Tilburg. 
 
Nieuwe huisartsenpraktijk 
In het voorjaar van 2018 opent een nieuwe huisartspraktijk in de wijk Stokhasselt in Tilburg Noord. Het doel 
van de nieuwe huisartsenpraktijk is om het tekort aan huisartsen in Tilburg Noord aan te pakken. Het Platform 
Continuïteit Huisartsenzorg heeft de afgelopen vijf jaar geprobeerd een extra huisarts in Noord te krijgen. Er is 
in Stokhasselt ruimte gevonden in het secretariaatsgebouw van de Montfortkerk. Deze is inmiddels verbouwd 
en begin mei gaat de huisartsenpraktijk daar van start.  
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit bestratings- en groenwerkzaamheden op en rondom het 
parkeerterrein. De werkzaamheden starten op maandag 14 mei en duren ongeveer vier weken.  
 
In de bijlage vindt u het definitief ontwerp.  
 
Mogelijke overlast  
De praktijk is tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Om ervoor te zorgen dat bezoekers van de praktijk tijdens 
de werkzaamheden hun auto kunnen blijven parkeren, voert de gemeente de werkzaamheden in fasen uit. Het 
kan zijn dat deze bezoekers hun auto tijdelijk ergens anders moet parkeren. Tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden kunt u hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de 
werkzaamheden. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Marc Vernooij van de gemeente 
Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 8673 en per e-mail: 
marc.vernooij@tilburg.nl.  
 
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen? Neem contact op met Niels Raaijmakers van de gemeente Tilburg. 
Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 22 46 19 31 en per e-mail: 
niels.raaijmakers@tilburg.nl  
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