
T-Mall in Tilburg: Te gek? Of te mal(l)? 
 
Leuk toch, zo`n Mega-Mall in Tilburg Noord? Lekker overdekt, warm, comfortabel en je kunt er van 
alles kopen en doen. Oftewel: Een plek waar het een hele dag goed toeven is. Daar moet Tilburg trots 
op zijn. Of niet?  

 

De voornaamste feiten op een rijtje 

 

Voorstanders zeggen: 

 
 Groot en bijzonder winkelaanbod dichtbij 
 Niet alleen winkels in mall maar ook andere recreatie 
 Overdekt, dus ook in de winter een leuk uitje 
 Extra werkgelegenheid voor veel Tilburgers 
 Goed voor economische ontwikkeling van Tilburg 
 Trekt extra bezoekers die ook de stad in gaan 
 Unieke kans: Goed voor het imago van Tilburg: “zet Tilburg op de kaart” 
 Mall-gebouw wordt zo duurzaam mogelijk ontworpen 
 …. 

  

Tegenstanders zeggen: 

 
 Toeristen blijven hele dag in mall, gaan zonder bezoek aan Tilburg weer naar huis. 
 Groot omzetverlies voor wijkwinkelcentra  
 Vooral kleinere ondernemers worden de dupe en gaan kopje onder. 
 Er zit dan in de buurt alleen nog maar een supermarkt. 
 Dan moet je voor een paar sokken of een T-shirt naar de stad of naar de Mall. 
 Eerdere voorbeelden tonen dat stadscentra verloederen: Leegstand, discountwinkels. 
 Opknapbeurt binnenstad weggegooid geld geweest. 
 Renovatieplannen Wagnerplein ook zonde van de centen. 
 Winkeliers vinden nu al moeilijk personeel: Extra werk in deze branche niet nodig. 
 Stuk natuur, leefomgeving sneuvelt. 
 Smalle toegangswegen naar en van Noord moeten aanzienlijk verbreed: Aantasting van 

Tilburgs buitengebied 
 Veel meer verkeer en dus uitstoot van schadelijke stoffen 
 Te klein aantal inwoners van dit gebied: 500.000 mensen binnen 30 minuten reisafstand. 

(Amerikaanse en Engelse mega-malls zitten in gebieden met minimaal 1 miljoen inwoners) 
 Er zijn al meer dan genoeg winkels. Er is nog wat anders in het leven dan consumeren. 
 Ruimte beoogde mall kan beter worden benut voor bijv. woningbouw, bedrijfjes voor startende 

ondernemers/kunstenaars of andere noden van Tilburgers 
 ….. 

 

Maar wat vindt ú eigenlijk? 
Laat het ons weten, via telefoon, mail, brief of persoonlijk: 
 
SP Tilburg    Of kom inspreken op maandag 22 september   
Piushaven 29     aanstaande vanaf 09.00 uur op het 
5017 AN Tilburg   gemeentehuis in Tilburg! Tel. 013-5428284 
013 580 23 20          
tilburg@sp.nl     

  


