
Buurtraadvergadering Armhoefse Akkers 
9 mei 2017 

1. Informatie vanuit de gemeente Tilburg: 
Marc van Akkeren en Chris Liebregts van de gemeente Tilburg sluiten om 20:30 uur aan bij de 
vergadering: 
– Omgevingswet: vóór het zomerreces ontvangen we waarschijnlijk een reactie van de 
gemeente; 
– De mogelijkheden van het gebouw van de voormalige Rijks-HBS zijn toegelicht; 
– Rondje Armhoef: er komt een ‘draaiboek’ hoe de wijk ‘groener’’ te maken. Na ontvangst 
wordt dit draaiboek doorgestuurd aan de gemeente; 
– Waterzuivering: de buurtraad is voorstander van het oprichten van werkgroep waarin de 
buurt kan meedenken. Eerst wordt contact opgenomen met het waterschap, de gemeente en 
initiatiefnemer Paul de Kanter; 
– Parkeren Piushaven: het parkeerbeleid kan gevolgen hebben voor onze wijk, dit speelt echter 
pas over een hele tijd. Over Parkeren in de wijk is op 20 mei een inloopavond. 

2. Mail bedankje voor vrijwilligers 
Er gaat een mail uit als bedankje voor alle vrijwilligers, dit is een bedankje vanuit de gemeente. 

3. Buurtraadruimte, contract en nieuwe indeling 
Donderdag 11 mei 2017 is er een overleg gepland over het delen van de buurtraadruimte en de 
nieuwe indeling van de ruimte. Eventueel overtollig meubilair wordt verkocht. 

4. Gebouw 11 Jan Wierhof wordt verkocht 
Het Gebouw 11 van Jan Wier wordt verkocht. Twee buurtraadleden zullen meedenken over de 
toekomst van het gebouw. 

5. Waterzuivering 
Tijdens de vergadering is gesproken over een plan van aanpak, een standpunt en een 
afgevaardigde vanuit de buurtraad. 

6. Omgevingswet 
Zie eerste punt. 

7. Politieke partijen, info uit de wijk voor verkiezingen, i.v.m. vraag CDA 
De buurtraad stelt een prioriteiten/wensenlijstje op, dat we kunnen verstrekken aan politieke 
partijen. 

8. Parkje van Toen, stand van zaken 
Op dit moment is er geen nieuws te melden, wordt vervolgd. 

9. Parkeerbeleid gemeente 
Zie eerste punt. 

10. Evaluatie beheeroverleg Jan Wier 
Er wordt toegelicht wat besproken is op het beheeroverleg van Jan Wier. 17 mei vindt de evaluatie 
beheeroverleg plaats. 

11. Rondje door de wijk 
Zie eerste punt. 

12. Werkgroep DAAD, stand van zaken 
Inspiratiecafé is geweest. Wel interessant, het bezoekersaantal liet te wensen over. 

13. Torenspits kerk prijsvraag 
Op de website Armhoefse Akkers is een aparte pagina aangemaakt voor de prijsvraag voor het 
ontwerp van de Torenspits. 

14. Werkgroep Oisterwijksebaan, stand van zaken 
Loopt, geen nieuwe ontwikkelingen. 



15. Gesprek gemeente over sportcomplex 
Er is een gesprek geweest, waarbij onder meer een tekening is overlegd met de plannen voor het 
terrein. 

16. Marathon door Moerenburg 
De contactpersoon van de gemeente gaat navragen hoe de communicatie richting de wijk 
(bewoners en ondernemers) verloopt. Ondernemers lopen mogelijk door slechte communicatie 
omzet mis. 

17. Verrijk je wijk 
 – De buurtraad heeft besloten om 200 euro beschikbaar te stellen voor het   
 Wijkvolleybaltoernooi (2017-12). 

18. Rondvraag 
Over de wijkkwis op 20 mei 2017 wordt gemeld dat er een enthousiaste groep organisatoren is en 
dat 20 teams van elk 10 tot 15 personen zich hebben aangemeld.  

 


