
Besluitenlijst Buurtraadvergadering dinsdag 10 april 2018 
 
 
Wijkagent  
Wijkagent Erwin van Erve kijkt mee naar de wijktoets (inbraakcijfers); vanaf 1-1-2018 in gehele 
wijk (incl. Tivoli) 1 inbraak, dus geen reden tot actie. 
Er is een vernieling geweest aan het kapelletje in de Van Heutszstraat. Mensen die schade hebben of 
overlast ervaren in de wijk, moeten zelf aangifte doen. 
 
Veranderde indeling van de wijk 
Een Buurtraadlid maakt een plan met betrekking tot de nieuwe wijkindeling. O.a. wie krijgen de 
buurtkrant, wie niet. Dit wordt in de buurtkrant gecommuniceerd.  
 
Moerenburgpark  
De voortgang zit erin: initiatiefnemer Paul de Kanter doet een aangepast voorstel dat door de 
gemeente getoetst gaat worden. Er komt een artikel over de stand van zaken in de buurtkrant.  
 
Vrachtverkeer  
In de gemeenteraad heeft D66 vragen gesteld over het vrachtverkeer in de wijk. De Buurtraad stuurt 
een aanvullende brief naar het college om aandacht voor het probleem te vragen. 
 
Piushaven 
Frans de Bruijn uit de Werf-flat is contactpersoon bewoners voor Piushaven Levend Podium, ook 
namens de Armhoefse Akkers 
 
Afspraak met Kinderstad  
Er is een goed gesprek geweest met mensen van dit nieuwe kantoor in onze wijk. We houden mee in 
de gaten dat  er geen problemen zijn door het parkeren.  
 
AED  
De Buurtraad probeert samen met Kinderstad weer een AED in de wijk te krijgen. Kinderstad kijkt 
wat de beste plaats is om de AED op te hangen. Ook samen kijken hoe de financiering gaat 
verlopen. 

 
Verkeer rondom Longa 
De Buurtraad wil van alles ondernemen, maar het is lastig om de verschillende partijen actief te 
krijgen. Er wordt weer actie ondernomen richting gemeente. 
 
Groen in de wijk  
Er zijn drie inzendingen gekomen na de oproep voor groen in de straten. Twee Buurtraadleden gaan 
contact opnemen om te kijken welke plannen gerealiseerd kunn worden. 
 
Bezoek burgemeester aan de wijk  
Het is de bedoeling dat de burgemeester in het najaar een werkbezoek aan onze wijk brengt, net als 
aan alle Tilburgse wijken. De Buurtraad maakt een opzet voor een bezoekplan en betrekt er daarna 
diverse partijen bij. 
 
Stadscamping   
Binnenkort Roadburn, daarna verhuist de camping naar het NOAD-terrein en blijft daar tot eind 
oktober. De camping komt dus ná Roadburn niet meer in Moerenburg. 
 
Verrijk je wijk  



De Buurtraad heeft besloten om max. € 332,00 beschikbaar te stellen voor het straatfeest in de 
Armhoefstraat (2018-10) 


