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Tilburg, 26 september 2017 

 
Geachte heren Glas, Hendriks,  

Maandag 25 september vond op initiatief van Buurtraad Armhoefse Akkers in Tilburg een 
informatieavond plaats over de toekomst van de waterzuivering Moerenburg. Omdat er grote 
zorgen zijn over overlast (verkeer, parkeren, geluid, grote drukte, openingstijden) leek het ons van 
belang om de buurt zoveel mogelijk van goede informatie te laten voorzien om op deze wijze het 
informatieniveau onder de buurtbewoners en andere geïnteresseerden gelijk te trekken. 
Daarnaast achtten wij het van van zeer groot belang om de verwachtingen onder de aanwezigen 
over wat er kan en mogelijk is op het terrein te structureren. Gemeente Tilburg, 
ondernemer/initiatiefnemer Paul de Kanter en Martin Bouwman van Waterschap De Dommel 
waren uitgenodigd om hun verhaal te vertellen.  

Gaandeweg de avond bleek dat er nog erg veel onduidelijk is over de plannen, omdat een aantal 
randvoorwaarden en uitgangspunten van het waterschap (nog) niet duidelijk zijn. Onduidelijkheid 
schept onzekerheid, onrust en weerstand. Ook bleek dat de buurt en andere betrokkenen van 
mening zijn dat het bestuur van het waterschap eerst een richtinggevende uitspraak zal moeten 
doen over de randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. De buurt en andere 
betrokkenen spraken gisteren uit dat zij bij het nadenken en opstellen van die uitgangspunten en 
randvoorwaarden graag worden betrokken. 

Uw collega Martin Bouwman heeft gisteren laten weten niet afwijzend te staan tegenover het 
onderzoeken van een beheersmodel, zoals bijvoorbeeld een coöperatie, waarin buurt en andere 
betrokken partijen en ook oorspronkelijk initiatiefnemer De Kanter een belangrijke rol kunnen 
spelen. Ook de gemeente sprak gisteren uit daarvoor open te staan: een burgerinitiatief biedt vaak 
mooie kansen en betrokkenheid.  

Graag willen wij met u op zo kort mogelijke termijn van gedachten wisselen over deze kwestie.  

Wij zien uit naar een uitnodiging voor een gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

 
Buurtraad Armhoefse Akkers, 
Lout Donders 
Yvette Eshuis 


