
Wijkevoort?  
Ja graag!

Met Wijkevoort heeft Tilburg de mogelijkheid in handen om toekomstige 

groei voor bedrijven in de regio, waaronder het eigen midden- en klein-

bedrijf, veilig te stellen. Door schaarste en vertraagde ontwikkeling van 

nieuwe terreinen is Wijkevoort hun laatste hoop. De inkrimping van 

ruimte en minimale leegstand op bestaande terreinen maken een nieuw  

terrein - voor verdere ontplooiing van bestaande en nieuwe bedrijven -  

hard  nodig. Niet voor niks meldden diverse Tilburgse bedrijven zich bij  

ons met een acute hulpvraag voor nieuwe kavels.



Wijkevoort is nu nodig, omdat:
•  het bedrijfsleven, met name het MKB, innoveert. Of het nu industrie, handel of dienst-

verlening is. Dat geldt ook voor de logistiek, die niet meer weg te denken is uit onze 

maatschappij. E-commerce blijft groeien, en daarmee de behoefte aan ruimte;

•  wij aansprekende Tilburgse bedrijven met groeiplannen graag in eigen omgeving 

een volgende stap zien zetten;

•  Tilburg - net als de andere grote steden - te maken heeft met een forse groei van het 

inwonertal. Dat vraagt om nieuwe woningen, maar ook om extra arbeidsplaatsen  

in de eigen regio en daarmee: groeiruimte voor bedrijven;

•  het eigen midden- en kleinbedrijf in het bijzonder aandacht verdient bij groei-

ruimte voor bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf ontwikkelt zich goed en heeft bij 

ons een streepje voor bij de uitgifte van nieuwe kavels.

Wat brengt Wijkevoort?
•  Een bloeiende Tilburgse economie die bijdraagt aan een positieve ontwikkeling 

van de stad en haar inwoners.

•  Kleinere kavels voor vestiging van (samenwerkende) mkb’ers.

•  Aansprekende banen voor Tilburgers.

•  Accent op uitgifte aan bedrijven, die langdurige toegevoegde waarde  

hebben voor Tilburg.

•  Aansprekend modern bedrijventerrein: mooi, duurzaam en eigentijds.

•  Toekomstvaste groei van Tilburgse bedrijven.

•  Versterking van het lokale bedrijvennetwerk.

VNO-NCW Brabant Zeeland en BORT doen deze nadrukkelijke 
oproep namens veel Tilburgse bedrijven en ondernemers. 
Wijkevoort is hard nodig voor de vestiging van nieuwe (mkb-)
bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven in de 
(nabije) toekomst. Geef Tilburg de komende jaren die ruimte.  
En zeg JA tegen Wijkevoort!


