
Buurtraadvergadering Armhoefse Akkers 
14 november 2017 
 
Chris Liebregts en Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg schuiven aan. 
 
Moerenburgpark 
De Buurtraad heeft twee brieven gestuurd naar het bestuur van Waterschap De 
Dommel, waarna een gesprek met bestuurder Jac Hendriks heeft plaatsgevonden. Er 
zal een werkgroep worden opgericht met vertegenwoordigers van het waterschap, 
gemeente en de buurt, waarin de financiële, ruimtelijke en landschappelijke 
randvoorwaarden worden besproken. Daarnaast komt er een bewonersplatform, met 
vertegenwoordigers uit onder meer de buurt, Moerenwerk, werkgroepen. Er komt nog 
een gesprek met wethouder Mario Jacobs begin december 2017. 
 
Parkeeroverlast Pelgrimsweg 
Vanwege de sloop van de kerk en de afzettingen wordt door enkele direct 
omwonenden parkeeroverlast ervaren. Deze overlast is tijdelijk. Vanuit de Buurtraad 
gaat een mail naar deze direct omwonenden. 
Aandachtspunt blijven ook de zogeheten externe parkeerders. Parkeerregulatie lijkt 
daarvoor een mogelijke oplossing. 
 
Torenspits 
Op woensdag 15 november 2017 vindt een informatieavond plaats over de ontwerpen 
voor de nieuwe torenspits, waarbij de drie finalisten een toelichting geven. Hans van 
Dieteren is gespreksleider van de avond. 
 
Parkje van Toen 
Chris Liebregts van de gemeente Tilburg bekijkt de mogelijkheden om het parkje een 
opfrisbeurt te geven.  
 
Verkiezingsdebat 
Op zondag 25 februari 2018 vindt in de Pelgrimhoeve het verkiezingsdebat Armhoefse 
Akkers plaats. De vooraankondiging naar de campagneteams is verstuurd via de 
griffie van de gemeente Tilburg. Twee gespreksleiders zullen aan de hand van 
herkenbare thema’s het debat tussen kandidaten van de verschillende partijen in 
goede banen gaan leiden. De Buurtraad is op zoek naar een/twee gespreksleider(s). 
 
Huisvesting senioren 
De Buurtraad kijkt naar mogelijkheden voor huisvesting van senioren in de wijk. 
Enkele mogelijkheden, zoals een gebouw van de GGZ en het voormalige klooster, 
gaan niet door. Het terrein Spinaker gaat op langere termijn gerealiseerd worden. De 
Buurtraad blijft in contact met de organisatie. 
 
Bijeenkomst wijkraden 
De bijeenkomst waarin zou worden gesproken over de toekomst van de wijkraden 
wordt uitgesteld. 
 
Herenboeren  
In de meest recente buurtkrant stond een artikel over herenboeren. Twee 
Buurtraadleden hebben zich aangemeld voor dit initiatief en houden zo ook een vinger 
aan de pols. 
 
Verkeersmaatregelen Longa 



Eind november 2017 is er een overleg over de mogelijke verkeersmaatregelen bij FC 
Tilburg, dit in verband met gevaarlijke verkeerssituaties en parkeeroverlast. 
 
Vergroeningsideeën 
Op de oproep aan bewoners voor vergroeningsideeën zijn geen reacties 
binnengekomen. De Buurtraad bekijkt de mogelijkheden om één straat als pilot 
gebruiken, zodat een mogelijk resultaat zichtbaar wordt. Er komt een oproep hiervoor 
in de buurtkrant. Armhoefse Akkers doet het in dit kader al goed: we zijn een van de 
meest groene wijken rondom het centrum. 
 
Voorgevel Carré 
De Buurtraad heeft twee brieven van direct omwonenden ontvangen in verband met 
de geplande aanpassing van de voorgevel van Carré (glaspuien). De Buurtraad geeft 
per mail het advies aan deze omwonenden om contact op te nemen met de eigenaar 
van het pand, Stichting Ateliers Tilburg. 
 
Terrein Melissant 
Op 13 november 2017 was er een bijeenkomst met de eigenaar. Een mogelijk 
privacy-vraagstuk van het dakterras wordt in overleg met omwonenden besproken. 
 
Vrijwilligersborrel 
Op dinsdagavond 19 december 2017 vindt de jaarlijkse vrijwilligersborrel plaats, dit 
maal in Zomerlust. Uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. 
 
Kerstbomen 
De Buurtraad heeft twaalf aanvragen binnengekregen naar aanleiding van de oproep 
voor kerstbomen in de wijk. Vanwege de grote vraag heeft de Buurtraad nu zes 
bomen in plaats van de oorspronkelijke vijf afgenomen. Er is voorzien in een goede 
spreiding in de wijk. 
De aanvragers van de locaties die zijn gekozen ontvangen binnenkort een mail 
daarover. De aanvragers die de Buurtraad heeft moeten teleurstellen, ontvangen 
eveneens een mail. Zij kunnen een beroep doen op de Verrijk je Wijk-gelden. 
 
Senioren 
In oktober was een rondleiding in de Spoorzone, met aansluitend een voorstelling in 
De Boemel. Op 10 november zijn vijf mantelzorgers verrast met een bloemetje in het 
kader van de Dag van de Mantelzorg.  
Op 17 november vond de derde contactmiddag plaats, waarbij senioren uit de wijk 
met elkaar in contact kunnen komen en zich kunnen inschrijven voor een paar 
activiteiten, zoals en lunch of middag naar Den Bosch. En op 20 december is het 25ste 
diner voor de senioren.  
 
Verrijk je wijk 
De Buurtraad heeft besloten om: 
– de intocht van Sinterklaas te steunen met een bedrag van 100 euro (2017-25); 
– een bedrag van 100 euro beschikbaar te stellen voor Driekoningen in de 
Pelgrimhoeve (2018-01); 
– een bedrag van 250 euro toe te kennen aan de carnavalsoptocht in de wijk (2018-
02). 
 
Nieuwe buurtraadleden 
Naar aanleiding van de oproep in de buurtkrant voor nieuwe buurtraadleden zijn drie 
aanmeldingen binnengekomen. Met hen worden binnenkort gesprekken gevoerd. 
 



Rondvraag 
Het pontje tussen Jeruzalem en Armhoef wordt binnenkort geplaatst, hierover 
verscheen al een artikel. 
Op de Natuurwerkdag in Moerenburg op 4 november 2017 zijn veel extra bomen 
aangeplant. 
 
Afsluiting 
De volgende vergadering van de Buurtraad is dinsdag 12 december 2017. 


