
Verslag Buurtraadvergadering dinsdag 13 februari  2018 
 
 
Opening 
De Buurtraad heeft een nieuw lid: Katy Bertens! De Buurtraad heet haar van harte welkom. 
 
Moerenburgpark 
Er heeft bestuurlijk en ambtelijk overleg plaatsgevonden met waterschap De Dommel, gemeente en 
vertegenwoordigers van de Buurtraad. Vanuit het waterschap is er een procesvoorstel opgesteld. Het 
voorstel hoe om te gaan met de participatie van buurtbewoners wordt door de Buurtraad opgesteld en 
vervolgens besproken. 
 
Verkiezingsdebat 
Het Verkiezingsdebat vindt plaats op zondagmiddag 25 februari 2018. Elf van de in totaal veertien 
deelnemende politieke partijen doen mee, onder hen diverse lijsttrekkers. Verschillende Buurtraadleden 
helpen die middag om alles goed te laten verlopen. 
 
Nieuws torenspits 
Komende woensdag (14 februari 2018, red.) is er een bijeenkomst van de werkgroep. Die informatie zal na 
de bijeenkomst worden gedeeld met de leden van de Buurtraad. 
 
Verkeerswerkgroep Hoevense Kanaaldijk/Oisterwijksebaan 
Er is nog geen datum voor een overleg gepland. 
 
Wijktoets 
Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg stuurde onlangs de wijktoets toe. De Buurtraad vraagt hem in 
een volgende vergadering enkele belangrijke punten toe te lichten. 
 
Wijk aan Zet 
Onlangs hebben drie Buurtraadleden overleg gehad met Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg over 
Wijk aan Zet. Daarnaast wil de burgemeester in het kader van zijn kennismaking met de wijken een bezoek 
brengen aan onze wijk. De Buurtraad komt met een invulling voor deze kennismaking. 
 
Legitimatie/structuur buurtraad  
Op een recente bijeenkomst over de legitimatie van de buurtraden bleek dat de partijen een ander idee 
hebben over de invulling van een dergelijk wijkorgaan. Buurtraad Armhoefse Akkers neemt contact op met 
de wijk Theresia om te bezien of een werkbezoek zinvol is. 
 
Informatieavond stadscamping 
Onlangs was er een informatieavond over de stadscamping in café Zomerlust. Een Buurtraadlid neemt 
contact op met het aanspreekpunt over de wijze van communiceren richting buurtbewoners. 
 
Wijkindeling 
De indeling van onze wijk is niet helder. Een Buurtraadlid neemt hierover contact op met de gemeente. 
 
Parkeerregulering Piushaven 
Er worden twee inspraak-/bewonersavonden gehouden  over het parkeren in het gebied rondom/aan de 
Piushaven. Een Buurtraadlid gaat naar één avond en koppelt terug wat er is besproken. 
 
AED in de wijk 
Op dit moment is er geen AED meer in de wijk. Met de verhuizing van Helicon is de AED ook weggegaan. 
Binnenkort is er een gesprek met Kinderstad (9 maart), waarin o.a. zal worden geïnventariseerd of op dit 
vlak mogelijkheden zijn. 
 



Afspraak met Kinderstad 
Op 9 maart 2018 hebben twee Buurtraadleden een afspraak met Kinderstad. 
 
Herenboeren 
De eerste bijeenkomst van de herenboeren is geweest. Er waren vijftien enthousiaste mensen. Het initiatief 
krijgt een vervolg. 
 
Pontje 
Een Buurtraadlid is naar de bewonersbijeenkomst geweest. Alle aanwezigen, zowel voor- als tegenstanders, 
konden zich vinden in het feit dat de gemeente slecht gecommuniceerd heeft. De wethouder heeft 
inmiddels besloten de procedure opnieuw te doen en gaat een nieuwe bijeenkomst organiseren waarbij nu 
hopelijk wél de betreffende bewoners (zowel Armhoef als Jeruzalem) vanaf de start worden betrokken. 
 
Vrachtverkeer J.P. Coenstraat 
Enkele bewoners uit de J.P. Coenstraat ervaren overlast van vrachtverkeer dat door die straat rijdt. Een 
Buurtraadlid neemt contact op met twee van hen, om te bezien hoe het probleem kan worden aangepakt. 
 
Oproep groen in de wijk 
Er zijn nog geen reacties gekomen op de oproep in de buurtkrant. Wel paar mensen die waarschijnlijk nog 
gaan reageren. 
 
Verrijk je wijk  
De Buurtraad heeft besloten om: 

• Een bedrag van 400 euro beschikbaar te stellen aan de KBO (2018-05); 
• De Open Atelierroute met een bedrag van 300 euro te steunen (2018-06); 
• Het verzoek voor het steunen van een biljarttoernooi af te wijzen. 

 
Pubquiz 6 april 
De Buurtraad doet met een team mee aan de Pubquiz op 6 april 2018. 
 
Tijdens de volgende vergadering op dinsdag 13 maart 2018 komen Marc van Akkeren en Chris Liebregts van 
de gemeente langs. 


