Buurtraadvergadering Armhoefse Akkers
Dinsdag 10 januari 2017
Mededelingen
• Ondanks eerder gemaakte afspraken is het nog niet bekend wanneer wordt
gestart met het plaatsen van de bomen in de J.P. Coenstraat/Armhoefstraat. De
buurtraad houdt een nadrukkelijke vinger aan de pols bij de gemeente.
• Op 18 januari 2017 is er om 19.30 uur een open avond bij Jan Wier voor alle
geïnteresseerden; (een deel van) de buurtraad is vertegenwoordigd. Daarnaast is
er op 30 januari 2017 een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden.
Parkeernotitie
Gemeente Tilburg heeft een parkeeronderzoek laten uitvoeren in de wijk Armhoefse
Akkers. Een reden hiervoor ligt in het feit dat diverse wijkbewoners extra parkeerdruk
ervaren, ook mede door enkele (recente en toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen.
De buurtraad beschouwt het onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd als een nulmeting.
Om het effect van de (ruimtelijke) ontwikkelingen te kunnen zien, wacht de buurtraad op
een nieuwe meting. Dit standpunt wordt aan de gemeente Tilburg teruggekoppeld.
Buurtraadruimte
De buurtraad gaat waarschijnlijk vanaf 1 april 2017 de (vergader)ruimte delen met de
BSO. Overleg hierover volgt, zodat ook meer duidelijk wordt over eventuele (financiële)
consequenties.
Financiën
Om de financiën van de buurtraad en de besteding van de gelden goed te kunnen
monitoren, wordt een begroting opgesteld voor de komende drie jaar. Daarnaast volgt
elk halfjaar een financieel overzicht.
Voor twee grotere posten op de begroting zijn de volgende richtlijnen afgesproken:
• Er wordt een overleg gepland tussen vertegenwoordigers van de buurtraad en van
de buurtkrant, om te bekijken of er (nieuwe) mogelijkheden zijn tot
inkomstenwerving en in hoeverre kostenbesparingen mogelijk zijn.
• De buurtraad besluit om één euro per inwoner te begroten voor Verrijk je Wijk, dit
is overeenkomstig het subsidiebedrag van de gemeente (totaalbedrag van 4.376
euro).
Aanvragen Verrijk je wijk
• De buurtraad stelt 850 euro beschikbaar voor het organiseren van drie Inspiratie
Cafés in 2017, die worden georganiseerd door de werkgroep DAAD.
• De buurtraad is enthousiast over het voorstel over Klimmend Groen in de wijk,
alleen zij ziet in het huidige voorstel belemmeringen in de uitvoerbaarheid, in
relatie tot het groenonderhoud van de gemeente. De buurtraad heeft de suggestie
gedaan richting aanvrager om het voorstel zodanig aan te passen dat de
uitvoerbaarheid geen belemmering meer vormt.
• KBO ontvangt in 2017 400 euro.
Op dit moment is voor Verrijk je Wijk een bedrag van 1.350 euro toegezegd. Dat
betekent dat voor 2017 nog een bedrag van 3.026 euro beschikbaar is voor Verrijk je
Wijk-aanvragen.
Enquête
Dit najaar heeft de buurtraad onder de bewoners van Armhoefse Akkers een enquête
verspreid (zowel digitaal als papieren versies). De buurtraad heeft de uitkomsten van de
enquête en enkele daaraan gekoppelde vervolgacties besproken. In de buurtkrant van
februari 2017 komt een artikel over enkele uitkomsten van de enquête.

