
24 oktober 2017  

Beste bewoner/geïnteresseerde, 

Je ontvangt deze mail omdat je je eerder hebt aangemeld voor de informatiebijeenkomst over 
de toekomst van de waterzuivering op maandagavond 25 september 2017 en/of omdat je daar 
aanwezig was en je hebt ingetekend. 

Inmiddels zijn een paar weken verstreken sinds de informatiebijeenkomst in het Duvelhok, en 
achter de schermen hebben we een hoop werk verzet. We versturen vanuit de Buurtraad 
Armhoefse Akkers deze mail om je hierover te informeren. 

- Direct na de informatiebijeenkomst hebben we als Buurtraad een brief gestuurd naar het 
bestuur van Waterschap De Dommel (de heren Glas en Hendriks), waarin we hebben verzocht 
om een gesprek. Het bestuur van het waterschap heeft aan ons verzoek gehoor gegeven en het 
gesprek is inmiddels ingepland voor maandag 6 november 2017. 

- Ter voorbereiding op het gesprek met de heer Hendriks van het waterschap hebben we 
vanuit de Buurtraad nog een brief verstuurd met daarin de, volgens ons, belangrijkste 
gesprekspunten. Dat zijn met name punten die wij als Buurtraad uit de informatiebijeenkomst 
op 25 september 2017 hebben gehaald en die we uit gesprekken met 
buurtbewoners/omwonenden hebben vernomen. Onder meer: aanhouden van eventuele 
besluitvorming en ontwikkelen en opstellen van duidelijke kaders en randvoorwaarden. 

- We hebben een email gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder, de heer Jacobs (onze 
wijkwethouder), met het verzoek om een gesprek. Hij heeft geantwoord dat hij binnenkort bij 
ons hierop terugkomt.  

- We hebben als Buurtraad meegewerkt aan een film vanuit Tilburg spreekt (Omroep 
Tilburg), waarin we duidelijk hebben aangegeven wat de rol van de Buurtraad is hoe we 
aankijken tegen deze ontwikkeling. 

- We hebben bovendien gesproken met een algemeen bestuurslid van Waterschap De 
Dommel, en met een bewoner van de Werf-flat, om van die zijde meer informatie te krijgen.  

De brieven van de Buurtraad, maar ook van Werkgroep Behoud Moerenburg en van inwoners 
van de Werf-flat tref je op de site van Armhoefse Akkers 
aan: http://www.armhoefseakkers.nl/uploads-afbeeldingen/armhoefse-akkers/de-wijk/dossier-
toekomst-waterzuivering/ 

De film van Omroep Tilburg vind je 
hier: https://www.youtube.com/watch?v=mdlQN8poXVQ&feature=youtu.be 

Deze film is ook gedeeld via de Facebookpagina van Buurtraad Armhoefse Akkers. 

We hopen je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. We je op de hoogte van verdere 
ontwikkelingen. 
Ken je iemand die graag deze mail zou willen ontvangen? Geef dan de naam en het 
emailadres van die persoon door, dan plaatsen wij diegene op de maillijst. 

Hartelijke groet,Yvette EshuisBuurtraad Armhoefse Akkers 
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