Buurtraadvergadering Armhoefse Akkers
dinsdag 11 april 2017
Gesprek over rol wijkraden
Het overleg van de wijkraden op 3 april 2017, waar onder meer gesproken zou worden over de rol van
de wijkraden, is niet doorgegaan.
Rondje Armhoef
De wijkronde staat voor eind april 2017 gepland.
Verkiezingsbijeenkomst/politiek café
De buurtraad heeft contact gehad met de raadsgriffie van de gemeente Tilburg. Afgesproken is dat in
september opnieuw contact zal worden gezocht met de raadsgriffie wanneer meer inhoud duidelijk is.
De verkiezingsbijeenkomst zal op een zondagmiddag op eind januari of februari 2018 plaatsvinden,
waarbij rekening wordt gehouden met de vakantieperiode/carnaval.
Bestemming waterzuivering
Tijdens de buurtraadvergadering is aangekondigd dat initiatiefnemer van het plan waterzuivering een
informatiebijeenkomst wil houden in Zomerlust. (Inmiddels heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden, op
maandag 24 april 2017, red.)
Stadscamping
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt de stadscamping definitief niet in Moerenburg. De
stadscamping blijft het gehele jaar 2017 op het voormalige Van Gend en Loos-terrein.
Parkje van Toen
Naar aanleiding van de oproep voor nieuwe vrijwilligers/dragers van het project Parkje van Toen,
hebben zich enkele mensen gemeld, zij nemen contact op met initiatiefneemster.
Omgevingswet
De gemeente Tilburg wil een wijk in Tilburg aanwijzen als pilotproject voor de Omgevingswet. De
buurtraad heeft eerder dit jaar hierover gesproken met enkele betrokkenen van de gemeente. Op 20
april 2017 staat een vervolgafspraak gepland om te bekijken in hoeverre Armhoefse Akkers kan
worden aangemerkt als pilotproject in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Overleg gehad ContourdeTwern
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met ContourdeTwern. Op dit moment zijn daar nog geen
(concrete) resultaten uit naar voren gekomen.
Rijks-HBS
Er zijn diverse ontwikkelingen in planfase gaande rondom het gebouw van de Rijks-HBS. De
buurtraad houdt een nadrukkelijke vinger aan de pols.
Concept-evaluatie beheeroverleg Jan Wier
Er komt een vervolgoverleg om het proces te vervolgen.
Inspiratiecafé DAAD
Op zondag 7 mei 2017 vindt de tweede editie van het inspiratiecafé plaats, het start om 13:30 uur in
de Pelgrimhoeve. Thema is Armhoefse Akkers 2040.
Stand van zaken Buurkracht Armhoefse Akkers
Naar aanleiding van het project Buurkracht Armhoefse Akkers is een groep bewoners actief aan de
slag gegaan met het monitoren en omlaag brengen van hun energiegebruik.
Spits-prijsvraag met bijbehorende website
Een werkgroep is bezig met een prijsvraag voor het ontwerp van een nieuwe spits voor de toren van
de Sacramentskerk. Belangstellenden kunnen meedenken en een idee aanleveren voor het ontwerp
van de nieuwe torenspits. Meer informatie is te vinden op de website
www.armhoefseakkers.nl/torenspits.

Werkgroep Oisterwijksebaan/Zomerlust
Na de meivakantie volgt een startbijeenkomst van de werkgroep Oisterwijksebaan/Zomerlust.
Nieuw wijkfeest
Vanuit de wijk zijn aan de buurtraad enkele vragen gesteld over de mogelijkheid van een nieuw
wijkfeest. Vooruitlopend op eventuele nieuwe initiatieven en organisatoren wordt alvast een
reservering gemaakt voor een volgend wijkfeest.
Verrijk je wijk
• De buurtraad stelt een bedrag van 265 euro beschikbaar voor een straatfeest aan de
Ringbaan-Oost (2017-10);
• De buurtraad heeft besloten de jaarlijkse wandelbijdrage te steunen met een bedrag van 100
euro (2017-11).

