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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 in oktober 2017 verzonden.
Gebouw Loudonstraat 2
Het gebouw aan de Loudonstraat 2 is bijna verkocht. De Buurtraad heeft het idee om in de
buurt, mogelijk samen met ontwikkelaars, een initiatief op te starten voor woningen voor
senioren in combinatie met zorg. Er wordt (verder) gekeken naar mogelijk interessante
locaties.
Jan Wier, gebouw 11
Twee Buurtraadleden hebben een rondleiding gehad. Dit pand is misschien ook geschikt om te
verbouwen voor seniorenhuisvesting.
Nieuwe wijkagenten
Erwin van Erve en Elco Thissen zijn de nieuwe wijkagenten. Eén van de twee sluit mogelijk bij
de volgende vergadering aan.
Voortgang vergroeningsideeën
Er komt een oproep in de buurtkrant voor de kerstbomenactie en er komt een artikel in de
buurtkrant voor (groen)ideeën voor de buurt.
Toekomst waterzuivering (Moerenburgpark), avond 25-9
Twee Buurtraadleden hebben een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de gemeente,
het waterschap en met de initiatiefnemer over de informatieavond over de toekomst van de
waterzuivering. De informatieavond vindt maandagavond 25 september plaats. In het
volgende verslag meer hierover.
Torenspits, keuze, prijsvraag en bewonersavond
Er is rumoer over dit onderwerp. Op woensdag 20 september vindt er een gesprek plaats met
twee Buurtraadleden en enkele buurtbewoners, om duidelijk te krijgen hoe het proces is
gelopen en wat het eventuele toekomstperspectief is. Op 15 november is er een avond in de
Pelgrimhoeve waarop alle buurtbewoners hun keuze kunnen maken op een van de
voorgedragen ontwerpen.
Wijkraden
De legitimatie van de wijkraden is momenteel een politiek issue binnen de gemeente. Op dit
moment vullen de wijkraden in Tilburg hun rol verschillend in. Binnenkort volgt een standpunt.
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.
Voorbeeld is het verhaal van de groenvoorziening.
Aanvraag omgevingsvergunning terrein Melissant Spoorlaan 4
Op 18 september is er een bijeenkomst geweest over de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het terrein Melissant Spoorlaan 4. Een Buurtraadlid kijkt samen
met de voorzitter van het buurtcomité aldaar wat de mogelijkheden zijn.
Verkeersmaatregelen Oisterwijksebaan
Op dit moment weinig ontwikkelingen.
Verrijk je wijk
De Buurtraad heeft besloten om:

– een bedrag van 228 euro beschikbaar te stellen voor een straatfeest aan de Loudonstraat
(2017-20);
– een bedrag van 500 euro beschikbaar te stellen oor straatfeest Heile Schoorstraat/
Daendelsstraat (2017-21);
– ‘Heel Armhoef zingt’ met een bedrag van 442 euro te steunen (2017-22);
– een bedrag van 85 euro beschikbaar te stellen voor een straatfeest aan de Hoevense
Kanaaldijk (2017-23);
– een groenaanvraag niet te honoreren (2017-24).
Afscheid Buurtraadleden
De Buurtraad neemt binnenkort op gepaste wijze afscheid van twee vertrekkende
buurtraadleden: Mascha Meulenbroek en Gijs Bakkers. We danken hen voor hun inzet en
enthousiasme!
Rondvraag
De financiële situatie van zowel de buurtkrant als de Buurtraad lopen in de pas met de vooraf
opgestelde begrotingen.
Mogelijk willen de nieuwe huurders/eigenaars van het voormalige ‘Dionysius-pand’ (Kinderstad
en een scholenstichting) het terrein achter het gebouw toegankelijk maken voor
buurtbewoners. Een Buurtraadlid gaat navraag doen.

