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 Datum Ons kenmerk 

 4 maart 2022        22062 

   
 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Spoorlaan 181 

 5000 LH  Tilburg  

 
 

Nieuwe plannen Rielseweg 875 als kansrijke locatie voor 
grootschalige huisvesting internationale medewerkers 
(arbeidsmigranten) 

Informatieavond donderdag 17 maart om 19.00 uur, vooraf aanmelden noodzakelijk 
 
Eind september 2020 heeft u een bewonersbrief ontvangen met het bericht dat de locatie aan de Rielseweg 
875 – 879 in Tilburg door het college van de gemeente Tilburg is aangewezen als kansrijk voor tijdelijke 
grootschalige huisvesting van internationale medewerkers. Begin oktober 2020 heeft u een tweede 
bewonersbrief ontvangen, omdat de samenwerking tussen de initiatiefnemer en de ontwikkelende partij werd 
verbroken. De geplande informatiebijeenkomst is toen geannuleerd. De gemeente heeft in die brief ook 
aangeven dat deze locatie kansrijk blijft voor de tijdelijke grootschalige huisvesting van internationale 
medewerkers. De investeerder heeft de mogelijkheid en tijd gekregen om met een nieuw voorstel te komen 
voor een uitzendbureau en een ontwikkelende partij.  
 
Inmiddels heeft de investeerder andere samenwerkingspartners gevonden en wil hij het project weer 
opstarten. Onderaan deze brief kunt u meer lezen over de opgave en beoordeling van deze locatie. 
 
Informatiebijeenkomst 
De gemeente Tilburg en de initiatiefnemer nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over de realisatie van 
een grootschalige logiesvoorziening voor internationale medewerkers aan de Rielseweg.  
Deze bijeenkomst is op:  
 

donderdag 17 maart 2022  
van 19.00 tot 20.30 uur 

Locatie: Gasterij de Commanderie 
Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg 

 
Tijdens deze avond vertellen de gemeente Tilburg, de initiatiefnemer en het uitzendbureau dat gespecialiseerd 
is in het huisvesten van internationale medewerkers, u meer over de opgave en de locatiekeuze. Ook hoort u 
meer over het proces dat nu gaat lopen om de plannen voor deze locatie verder te ontwikkelen en de rol van 
de omgeving daarin. Er zijn nog geen concrete plannen voor de locatie. Er is volop ruimte voor uw vragen en 
opmerkingen.  
 
Aanmelden 
De gemeente vraagt u om zich vooraf aan te melden voor de bijeenkomst. Dit kan door uiterlijk vrijdag 11 
maart 2022 een mail te sturen naar huisvestingrielseweg@tilburg.nl. Graag aangeven of u met 1 of 2 personen 
komt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen volgt er een tweede bijeenkomst.   
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Terug lezen 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn of zich nog niet prettig voelen bij grotere bijeenkomsten, dan kunt u uw 
eventuele opmerkingen en vragen uiterlijk donderdag 17 maart mailen naar: huisvestingrielseweg@tilburg.nl. 
De presentatie en het verslag kunt u ongeveer een week na de bijeenkomst terugvinden op de website 
www.tilburg.nl/huisvesting-arbeidsmigranten.    
 
Waarom huisvesting internationale medewerkers? 
Tilburgse bedrijven hebben steeds vaker moeite om in de stad of regio voldoende en geschikte werknemers te 
vinden. Daarom huren zij internationale medewerkers in. Zij komen hier vooral om te werken en verblijven hier 
voor enkele maanden of langer. In onze regio zijn er echter nog te weinig goede en grootschalige 
logiesvoorzieningen voor internationale medewerkers. Om de huisvesting van 3600 tot 5000 internationale 
medewerkers in Tilburg voor 2025 mogelijk te maken wil het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Tilburg meewerken aan de realisatie- van (veelal) grootschalige en goed beheerde 
logiesvoorzieningen op verschillende plekken in de stad. In de meeste gevallen gaan we hierbij vooralsnog uit 
van een voorziening voor maximaal tien jaar. 
 
Rielseweg kansrijk 
Er is bij de gemeente Tilburg een plan ingediend voor grootschalige huisvesting van internationale 
medewerkers aan de Rielseweg 875-879 in Tilburg. Het college heeft dit plan beoordeeld en als kansrijk 
aangewezen. Het college noemt een locatie kansrijk als ze van mening is dat op deze plek een grootschalige 
voorziening voor huisvesting van internationale medewerkers kan passen als er voldaan wordt aan onder 
andere de ruimtelijke bepalingen en bijvoorbeeld de vastgestelde uitgangspunten (zie bijlage). 
 
Beoordeling locaties 
Eerder heeft de gemeente in het bestuursakkoord vastgelegd dat in het onderzoek naar grootschalige 
voorzieningen voor arbeidsmigranten geen enkele locatie bij voorbaat wordt uitgesloten. In totaal heeft het 
college van Tilburg nu 28 locaties beoordeeld waarvoor initiatieven binnen zijn gekomen. Daarvan zijn er 12 als 
kansrijk aangemerkt en 16 afgewezen.  
 
Meer informatie 
Alle informatie over de huisvesting van internationale medewerkers en de locatiekeuze, zoals een kaart met 
alle locaties en de onderbouwing van de keuze vindt u op: www.tilburg.nl/huisvesting-arbeidsmigranten.  
 
Tijdens de informatieavond is er ruimte om te reageren en vragen te stellen over het voorstel van het college 
van Tilburg. In de bijlagen vindt u alvast een selectie van veel gestelde vragen en de uitgangspunten die de 
gemeente Tilburg hanteert bij de beoordeling van ingediende locaties. 
 
Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de informatiebijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar: 
huisvestingrielseweg@tilburg.nl. In dringende gevallen kunt u ook bellen naar de gemeente via 013- 542 84 36. 
 
 
Bijlagen: 

- Uitgangspunten gemeente voor huisvesting arbeidsmigranten 
- Selectie van veelgestelde vragen  
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