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Wijkagent Elco Thissen stelt zich voor. Hij is samen met Erwin van Erve onze nieuwe 
wijkagent. 
 
Brief politieke partijen 
De Buurtraad stelt een brief aan de politieke partijen in Tilburg op, met een lijst van 
onderwerpen die belangrijk zijn voor onze buurt. De brief wordt samen met de 
uitnodiging aan politieke partijen voor het verkiezingsdebat gestuurd (zie ook punt 
‘Verkiezingsdebat’). 
 
Met het oog op 2018 
De gemeente heeft een oproep gedaan om ideeën/plannen in te leveren, onder de 
noemer ‘Met het oog op 2018’. De Buurtraad gaat bekijken welke ideeën wij kunnen 
indienen. Voorgesteld wordt om ‘vergroening in de wijk’ in te dienen. 
 
Verkiezingsdebat 
Het verkiezingsdebat Armhoefse Akkers vindt plaats op zondagmiddag 25 februari 
2018 in de Pelgrimhoeve. Begin januari 2018 zijn de kandidatenlijsten grotendeels 
bekend en dan wordt de officiële uitnodiging, samen met de brief aan de politieke 
partijen (wat willen wij ze meegeven voor de nieuwe bestuursperiode – tevens 
wellicht thema’s voor debatten tijdens verkiezingsbijeenkomst) verstuurd. 
 
Huisvesting senioren 
Op 30 okt volgt een gesprek met Paul Vermee (Ineke en Hein), op 31 oktober is een 
gesprek met de Wever (Lout en Ineke) 
 
Moerenburgpark 
Direct na de informatiebijeenkomst hebben we een brief gestuurd naar het bestuur 
van Waterschap De Dommel (de heren Glas en Hendriks), waarin we hebben verzocht 
om een gesprek. Het gesprek staat gepland voor maandag 6 november 2017. 
Daarnaast is een e-mail gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder, Mario Jacobs, 
met het verzoek om een gesprek. Hij komt binnenkort hierop terug. 
Tot slot zijn er gesprekken geweest met een algemeen bestuurslid van Waterschap De 
Dommel en met een bewoner van de Werf-flat en hebben we meegewerkt aan een 
reportage van Omroep Tilburg (‘Tilburg spreekt’) over de toekomst van de 
waterzuivering. 
 
Torenspits 
Er is een enquête uitgezet door buurtbewoners. Aan de werkgroep wordt verzocht de 
datum van 15 november voor de bijeenkomst goed te communiceren (in wijkkrant 
staat nog 8 november). 
 
Toekomst wijkraden 
Politiek Tilburg beraadt zich; wijkraden zijn (alleen in grootte al) erg verschillend. Vier 
wijkraden (waaronder Armhoefse Akkers) presenteren zich om dat te verduidelijken.  
Bijeenkomst met wijkraden van Tilburg is verzet naar januari 2018. 
  



 
 
Voortgang vergroeningsideeën 
De oproep over groen wordt ook op de website geplaatst. Er komt ook dit jaar weer 
een oproep over de kerstbomenactie in de buurtkrant. Volgende vergadering wordt 
bekeken welke verzoeken zijn binnengekomen en hoe we een optimale spreiding in de 
wijk kunnen waarborgen. 
 
Terrein Melissant Spoorlaan 4 
Geen ontwikkelingen in dit dossier. 
 
Verkeersmaatregelen Oisterwijksebaan 
Geen ontwikkelingen in dit dossier. Een buurtraadlid gaat bekijken hoe we dit 
onderwerp op de agenda bij de diverse betrokkenen kunnen krijgen. 
 
Bedankje voor vrijwilligers vanuit Contour de Twern 
Deze bedankjes zijn geregeld. 
De bedankavond voor vrijwilligers vanuit de Buurtraad Armhoefse Akkers is op 
dinsdag 19 december. De locatie wordt nog bepaald. 
 
Website, mailadressen 
Er wordt vanuit de Buurtraad samen met de webmaster bekeken welke veranderingen 
we aan de website kunnen doorvoeren. 
 
Verrijk je wijk 
Er zijn geen nieuwe aanvragen binnengekomen. 
 
Afscheid buurtraadleden 
Er is een datum gepland waarop de Buurtraad afscheid neemt van de vertrekkende 
buurtraadleden. 
 
Oproep nieuwe buurtraadleden 
In de buurtkrant komt een oproep voor nieuwe buurtraadleden. 
 
Rondvraag en evt. punten buurtkrant 
Op de volgende vergadering zijn Marc van Akkeren en Chris Liebregts van de 
gemeente Tilburg aanwezig. 
 
Afsluiting 
De volgende vergadering van de Buurtraad is dinsdag 14 november 2017. 


