
 
Eerste bijeenkomst Klankbordgroep Moerenburgpark 

Vorige week is de Klankbordgroep voor Moerenburgpark geïnstalleerd. Die groep wordt de 
gesprekspartner van waterschap de Dommel, de gemeente Tilburg en de initiatiefnemer die 
plannen heeft op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering in Moerenburg. 

  

Ruim een jaar geleden kwam ondernemer Paul de Kanter met een plan om een stadsstrand te 
openen op het terrein van de voormalige waterzuivering. Eigenaar waterschap De Dommel was al 
jaren op zoek naar een pachter die iets met het terrein zou willen doen. Na een 
informatiebijeenkomst (april 2017), waarin de initiatiefnemer een toelichting gaf op het plan voor 
een stadsstrand, kwam veel weerstand vanwege de mogelijke geluidsoverlast, toenemend verkeer 
en inbreuk op de natuur van Moerenburg. 
Vervolgens organiseerde Buurtraad Armhoefse Akkers een informatiebijeenkomst (september 
2017), waarin alle partijen – gemeente, waterschap en initiatiefnemer – hun zienswijze over de 
ontwikkelingen konden vertellen. Ook bij deze bijeenkomst bleek dat er veel onrust was onder 
bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden/belangenpartijen. 

Buurtraad Armhoefse Akkers heeft op zich genomen om te bekijken op welke wijze de 
buurt/belangenpartijen goed kunnen participeren in de ontwikkelingen. Zij heeft daarvoor een 
heldere overlegvorm georganiseerd, zodat iedereen gehoord wordt: de Klankbordgroep. Die zal 
zich buigen over de plannen en adviezen en aanbevelingen geven. Waterschap de Dommel heeft in 
alle gesprekken gezegd dat zij zwaar hecht aan draagvlak vanuit buurt en van andere betrokkenen. 
In de overeenkomst met een pachter zullen daar regels voor worden opgenomen. 

 
In de Klankbordgroep zitten:  

• Bewonersbelang Jeruzalem - Frans Lemmens  
• Ondernemers Moerenburg - Gijs van Esch  
• De Werf - Bertine van Roy  
• Natuurspeeltuin De Takkenbende - Niels Hessels  
• Omwonenden Moerenburg - Daniël de Jonge  
• Voorzitter Volkstuinvereniging Moerenburg - Aad Reeuwijk  
• Vereniging Behoud Moerenburg - Will van Sprang  
• Vertegenwoordiger te bouwen toren Jeruzalem - Nell Toemen  
• Natuurlijk Gert Brunink/Mee naar buiten - Gert Brunink   
• Buurtraad Armhoefse Akkers - Katy Bertens 

  

Voorzitter is Frans Lemmens van Bewonersbelang Jeruzalem. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid 
ook lid van de projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van waterschap de Dommel, de 
gemeente Tilburg en mogelijk de initiatiefnemer. 

  

  

 


