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Nieuwjaar en nieuwbouw….  
 
 
Er zit nu flink de vaart in alle ontwikkelingen.  Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en Bruna hebben inmiddels hun 
nieuwe winkel geopend. De werkzaamheden aan de zuidzijde zijn gestart. Hier komen een aantal nieuwe 
winkelruimten met daarboven 43 huurappartementen. 
Wat niemand kan ontgaan, is dat ook de renovatie van het bestaande winkelcentrum in volle gang is. Zowel 
aan de binnen- als de buitenzijde ondergaat het winkelcentrum een volledige metamorfose. Hoewel de 
aannemer er alles aan doet om overlast zoveel als mogelijk te beperken, is enig ongemak onvermijdbaar.  De 
reacties van winkeliers en winkelend publiek tot nu toe zijn positief en enthousiast: het resultaat mag er zijn! 
De renovatie van het volledige bestaande winkelcentrum is eind juni 2017 klaar.  
 
Wijkwethouder Mario Jacobs is in zijn nopjes met de stappen die zijn gezet: "Het Nieuwe Wagnerplein wordt 
weer het kloppende hart van Tilburg-Noord. Met mooie winkels en woningen maar ook een goed park en een 
gezellige weekmarkt. Na jaren van plannen, tekenen en rekenen zijn de stappen nu ook echt zichtbaar. Dat 
geeft energie en alle puzzelstukjes vallen nu ook in elkaar. Ik wil iedereen dan ook hartelijk danken voor de 
betrokkenheid en het vertrouwen, fijne feestdagen toewensen om er in 2017 weer samen de schouders onder 
te zetten." 
 
43 huurappartementen 
De 43 sociale huurappartementen worden verhuurd door woningcorporatie WonenBreburg. In het eerste 
kwartaal van 2018 zijn de appartementen klaar. Ze worden dan 'passend'*  toegewezen aan 
éénpersoonshuishoudens met en inkomen tussen 21.101 euro en 39.874 euro of aan 
tweepersoonshuishoudens met een inkomen tussen 30.051 euro en 39.874 euro. Deze inkomensgrenzen 
gelden op dit moment. Mogelijk kunnen die nog deze bedragen iets anders zijn op het moment dat de verhuur 
start. De appartementen hebben een kale huurprijs van 678 euro (exclusief servicekosten). Heeft u interesse? 
Past uw inkomen? Schrijf u dan in via www.woninginzicht.nl  
 

http://www.woninginzicht.nl/
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*Wat houdt passend toewijzen in? 
Vanaf 2 november 2015 geldt deze nieuwe zogenaamde ‘passendheidsnorm’.  
Dat betekent dat men niet kan reageren op woningen waarvan de huurprijs lager  
of hoger is dan de minimale en maximale huurprijs die bij het inkomen hoort.  
Meer informatie over 'Passend Toewijzen' vindt u op de website www.woninginzicht.nl  
 
Stelaertshoeve 
Op de voormalige schoollocatie aan de Beethovenlaan wordt Stelaertshoeve (deelplan 5) ontwikkeld. Dit 
nieuwbouwplan bestaat uit ongeveer 50 woningen. Deze gaan in de zomer van 2017 in verkoop. Via de website 
www.hetnieuwewagnerplein.nl kunt u zich inschrijven voor deze woningen. U wordt dan via nieuwsbrieven van 
op de hoogte gehouden. 
 
Parkeren 
Ondanks de bouwwerkzaamheden willen we ervoor zorgen dat er steeds voldoende parkeergelegenheid 
beschikbaar is. Op verschillende plekken worden daarom tijdelijke parkeervoorzieningen gemaakt. Zo hebben 
we bijvoorbeeld op de plek waar eerst de studentenwoningen stonden een tijdelijke verharding aangebracht. 
Ook op de voormalige locatie van het Ronde Tafelhuis zijn parkeerplaatsen gemaakt. De tijdelijke 
parkeerplaatsen blijven beschikbaar totdat eind 2017 het nieuwe voetgangersgebied aangelegd wordt. 
Het parkeerterrein aan de oostkant van het winkelcentrum wordt in vanaf eind maart 2017 opnieuw ingericht. 
 
Werkzaamheden Haendellaan 
De Haendellaan wordt verlegd, zodat aan de kant van het winkelcentrum ruimte ontstaat voor het aanleggen 
van parkeerplaatsen. De hele Haendellaan wordt uiteindelijk een 30 kilometer-zone. Het asfalt wordt 
verwijderd en de nieuwe weg wordt bestraat met klinkers.  
In januari/februari 2017 staat het zuidelijk deel, vanaf de Drieburcht tot aan de kruising met de Heikantlaan, op 
de planning. De werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Haendellaan, vanaf de Drieburcht tot aan de 
Beethovenlaan, worden in februari/maart 2017 uitgevoerd.  
 
Wat merkt u van de werkzaamheden? 
Daar waar gewerkt wordt, kan het zijn dat parkeergelegenheid niet of minder goed toegankelijk is. Indien nodig 
worden hiervoor verkeersmaatregelen getroffen. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar beperking van  de 
overlast. Helaas is niet te voorkomen dat u er als omwonende of tijdens het winkelen iets van meekrijgt.  
 
Het nieuwe Wagnerplein  
‘De huiskamer van Tilburg Noord’ bestaat na uitvoering van alle werkzaamheden uit een volledig gerenoveerd 
en uitgebreid winkelcentrum, een nieuw ingerichte openbare ruimte, een autovrij plein, diverse voorzieningen 
en meer dan 90 nieuwe woningen en appartementen.  
Op www.hetnieuwewagnerplein.nl en op www.facebook.com/hetnieuwewagnerplein staat steeds de meest 
actuele informatie.  
 
Vragen?  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sandra van Gompel van BPD. Zij is bereikbaar via e-mail 
s.gompel@bpd.nl of telefoonnummer: 040-2659806.  
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