
Besluitenlijst buurtraadvergadering dinsdag 11 september 2018 
 
Vrachtverkeer in de wijk 
Wijkbewoners ervaren (veel) overlast rondom het vrachtverkeer in de wijk. De Buurtraad maakt een aantal 
afspraken: 

- Afspraak met raadsleden die in onze wijk wonen om dit te agenderen bij de gemeenteraad (afspraak 
plaatsgevonden op donderdagavond 18 oktober 2018);  

- Er wordt een afspraak ingepland met Marc van Akkeren en Chris Liebregts van de gemeente Tilburg, 
waar ook andere onderwerpen aan bod komen; 

- Foto’s van vrachtverkeer en de mail van Chris Liebregts van de gemeente Tilburg plaatsen we op 
onze Facebook-pagina; 

- We mailen Van Helvoirt over hun vrachtwagens. 
 
Plannen Aldi-terrein 
De Buurtraad gaat naar de inspraakavond om ons standpunt toe te lichten. 
 
Klooster  
Enkele buurtbewoners ervaren overlast van de bewoners van het klooster. In het verleden zijn met de 
beheerder afspraken gemaakt. Vanuit de Buurtraad wordt contact opgenomen met de beheerder van het 
klooster om de kwestie bespreekbaar te maken en de afspraken mogelijk te herbevestigen. Ook nemen we 
contact op met de wijkagent over dit onderwerp. 
 
Moerenburgpark/Klankbordgroep 
De Klankbordgroep is opgericht en heeft inmiddels de eerste vergadering gehad. Zij communiceren zelf 
hierover in de buurtkrant.  
Buurtraad gaat op bezoek bij het Spoorpark om te horen hoe het proces bij hen verlopen is. Daarnaast 
wordt contact gezocht met waterschap De Dommel om te horen wat de stand van zaken is. 
 
Moerenburgoverleg 
Buurtraadlid/-leden wonen het overleg van 31 oktober 2018 bij. 
 
Legitimatie/structuur buurtraad 
Hierover wordt een aparte afspraak gemaakt. 
 
Bijeenkomst Wijk aan Zet/aanvraag Wijk aan Zet 
Het budget voor Wijk aan Zet bedraagt 0,50 eurocent per inwoner. De aanvraag moet voor 1 oktober 2018 
zijn ingediend. 
 
Voorstel Marc over deelauto's 
De gemeente heeft een voorstel via de mail gedaan over deelauto’s in de wijk. De Buurtraad is akkoord en 
laat dat aan Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg weten.  
 
Afspraak pontje  
De afspraak over het pontje vond plaats op 13 september 2018. 
 
Verkeer rondom FC Tilburg/Longa  
De Buurtraad zoekt contact hierover met de gemeente via Helma Oostelbos. 
 
Bezoek burgemeester 
Er is (nog) geen nieuwe datum gepland voor het bezoek van de burgemeester. Buurtraad neemt contact op 
met de gemeente. 
 
Vraag vanuit De Takkenbende 
Contact opnemen met Niels over donatie-idee 



 
Verrijk je wijk  
De Buurtraad heeft besloten om: 

- Een bedrag van 300 euro beschikbaar te stellen voor het Senioren Netwerk (2018-21); 
- Een bedrag van maximaal 124 euro beschikbaar te stellen voor het vieren van Halloween bij de 

Takkenbende (2018-22). 
 
Rondvraag 
De Buurtraad gaat nieuw briefpapier bestellen. Er wordt ook gekeken naar een opfrissing van het logo. 
 


