
Besluitenlijst buurtraadvergadering dinsdag 13 november 2018 
 
Afspraak met gemeente 
In oktober heeft een delegatie een afspraak gehad met Marc van Akkeren en Chris Liebregts van de 
gemeente Tilburg. Afgesproken is dat Marc en Chris vier maal per jaar de Buurtraadvergadering bijwonen. 
Tijdens deze vergaderingen zullen met name langlopende projecten/ontwikkelingen worden besproken.  
Daarnaast is het vrachtverkeer in de wijk besproken. De Buurtraad organiseert samen met de gemeente 
een bijeenkomst hierover (begin 2019).  
 
Groen in de wijk 
De subsidie voor Groen in de wijk is toegekend. De procedure is nog niet helemaal helder, dat wordt nader 
uitgezocht. 
 
Burgerinitiatief  
De ontwikkelingvan het terrein van de voormalige waterzuivering ligt weer open, waterschap De Dommel 
(terreineigenaar) heeft hierover begin november 2018 een persbericht verstuurd. Iedereen kan, wanneer 
de inschrijving start, een initiatiefvoorstel indienen.   
 
Parkje van Toen 
De social sofa in het opgeknapte parkje wordt wellicht ook opgeknapt, het idee is om dat gezamenlijk met 
de buurt te doen. 
 
Mario's Midweek 
Onze wijkwethouder Mario Jacobs komt twee maal per jaar op bezoek in de buurt. Doel is een 
laagdrempelige locatie en opzet. De eerste keer is op woensdagavond 16 januari, in Zomerlust. 
Inwoners/omwonenden kunnen vragen stellen over ontwikkelingen/langlopende projecten (het gaat niet 
zozeer over losliggende stoeptegels en straatverlichting en dergelijke – dat soort meldingen kunnen via de 
BuitenBeter-app worden gedaan). Mario’s Midweek wordt aangekondigd in de buurtkrant van december 
2018 en januari 2019 en via social media. 
 
Kerktoren/Sacramentshof  
Er wordt een begroting opgesteld. 
 
Horecapaviljoen Meierijbaan 
De mogelijke ontwikkeling van een horecapaviljoen aan/op de Meierijbaan is definitief van de baan.  
 
Deelauto's 
In februari/maart 2019 vindt er een bijeenkomst plaats over deelauto’s. Buurtbewoners krijgen dan ook de 
mogelijkheid om één of meer elektrische deelauto’s uit te proberen. Voor achtergrondinformatie over het 
project wordt een website ontwikkeld.  
 
Werkgroep Daad  
Op 22 november 2018 staat een bijeenkomst gepland over ‘Armhoefse Akkers van het aardgas af’. 
 
Verkeer rondom FC Tilburg 
De Buurtraad stelt een brief op aan FC Tilburg, over de verkeers- en parkeerbewegingen rond FC Tilburg 
(aan beide zijden van het kanaal). 
 
Bezoek burgemeester 
Het bezoek van burgemeester Weterings is gepland: woensdag 13 februari 2019. Over een concrete 
invulling wordt nagedacht. 
 
Buurtkrant/website overleg 



Onlangs heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de buurtkrant en van de Buurtraad. 
Insteek van het overleg was: hoe kunnen we elkaar (beter) informeren over wat er speelt en hoe kunnen 
we zichtbaarder maken wat we doen? Daarnaast is ook gesproken over de financiële kant. Er zijn goede, 
heldere afspraken gemaakt.  
 
Kerstbomen 
In totaal zijn er tien aanvragen binnengekomen voor kerstbomen in de wijk. De Buurtraad heeft acht 
bomen gereserveerd. In de vergadering is besloten over de locaties. De aanvragers zullen hierover worden 
geïnformeerd.  
 
Borrel vrijwilligers 
De jaarlijkse borrel voor de vrijwilligers vanuit de Buurtraad is op dinsdagavond 18 december. De 
uitnodigingen worden opgesteld.  
 
Verrijk je wijk 
De Buurtraad heeft besloten om:  

- Een bedrag van 244 euro beschikbaar te stellen voor een straatfeest aan de J.P. Coenstraat (2018-
23); 

- Het bruggedicht met een bedrag van 250 euro te steunen (2018-24); 
- Het Sinterklaasfeest met een bedrag van 100 euro te steunen (2018-25); 
- Een bedrag van 315 beschikbaar te stellen voor ‘Heel Armhoef zingt’ (januari 2019), (2019-01). 

 
Legitimatie/structuur buurtraad 
Er is een extra overleg ingepland op dinsdagavond 20 november, thema legitimatie/structuur Buurtraad.  
 
Rondvraag 
Buurtraadlid Esther Naeyé gaat de Buurtraad verlaten. 
 


