Punten uit de Buurtraadvergadering van 11 december 2018
*Klankbordgroep Terrein Rioolwaterzuivering Moerenburg: de Klankbordgroep is in overleg met
waterschap de Dommel. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, waarin belangrijke zaken vanuit de
kant van de omgeving Moerenburg zijn besproken, zoals onder andere veiligheid, geluids- en
lichtoverlast en parkeren. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit kenbaar gemaakt.
*Er komt een bijeenkomst om na te denken over het vrachtverkeer in de wijk. Deze wordt samen
met de gemeente Tilburg georganiseerd. Zie voor verdere informatie in deze buurtkrant.
*Woensdag 16 januari om 19.30 uur komt wijkwethouder Mario Jacobs voor Mario's Midweek bij
Café Zomerlust. Voor iedereen die met hem in gesprek wil over onze buurt.
*Groen in de wijk: enkele wijkbewoners hebben samen met de Buurtraad het initiatief genomen om
de wijk wat meer te vergroenen.. Hoewel er best wel wat groen aanwezig lijkt te zijn in onze wijk,
zijn er echt nog hele stukken straat die wel wat groen kunnen gebruiken. We zouden graag met meer
mensen die groen een warm hart toedragen eens gaan kijken wat we allemaal nog meer kunnen
doen. Er zal in februari een koffiemoment plaatsvinden voor de kartrekkers en geïnteresseerden.
Hou de buurtkrant en flyers in de gaten voor meer informatie hierover.
*Bezoek burgemeester aan onze wijk: onze burgemeester wil graag weten wat er leeft in de wijken
van Tilburg. Hij wil dan ook kennis komen maken met verschillende vertegenwoordigers uit onze
buurt. We hebben diverse belangengroepen uit de wijk hiervoor uitgenodigd en gaan een gezellige
speeddate met borrel organiseren. Mogelijk kent u ook nog verenigingen, belangengroepen of
vrijwilligers die het leuk vinden om wat te komen vertellen over wat zij doen voor en in onze wijk.
U kunt dit kenbaar maken aan buurtraad@armhoefseakkers.nl Er zal dan contact met u worden
opgenomen. De burgemeester komt woensdagmiddag 13 februari om 14.00 uur op bezoek in onze
wijk.
*Er zijn dit jaar acht kerstbomen met lichtjes aan de buurt ter beschikking gesteld. Voor 2019
denken we aan tien kerstbomen. Deze zullen in het voorjaar al uitgezocht worden. Tegen het eind
van jaar volgt dan weer een oproep.

