
Besluitenlijst buurtraadvergadering 
dinsdag 11 december 2018 
 
 
Afstemmingsoverleg gemeente 
Er wordt vier keer per jaar een afstemmingsoverleg gepland met Marc van Akkeren en Chris Liebregts van 
de gemeente Tilburg: in februari, mei, september en november. Met name de grotere 
punten/ontwikkelingen komen dan aan bod. 
 
Bijeenkomst over vrachtverkeer  
Er is een bijeenkomst gepland over het vrachtverkeer in de wijk. Deze bijeenkomst vindt dinsdagavond 5 
februari plaats in de Pelgrimhoeve. Marc van Akkeren van de gemeente Tilburg heeft een presentatie 
voorbereid. Aan Van Helvoirt wordt gevraagd om ook op de avond te komen. De Buurtraad heeft contact 
met het BAT over het vrachtverkeer in de wijk. 
 
Subsidie voor Groen in de wijk 
Het project ‘regenton’ schuift door naar 2019. De toegekende subsidie wordt zo goed mogelijk aan het 
groenproject besteed. 
 
Werkgroep Daad/Buurkracht  
Er waren veel aanwezigen bij de bijeenkomst over aardgas en de reacties waren positief. Wellicht komt er 
binnenkort een vervolgbijeenkomst over zonnepanelen bij scholen. 
 
Klankbordgroep Moerenburg 
De procedure voor het aanbestedingstraject wordt opgestart. Binnenkort start de inschrijvingstermijn en 
kunnen ideeën worden ingediend. 
 
Parkje van Toen/social sofa  
Op 18 december vond de afspraak plaats met de gemeente Tilburg over het parkje van toen en de social 
sofa. De social sofa is al een tijdje weg en deze wordt of gerepareerd of er komt een nieuwe. 
 
Deelauto's   
Binnenkort vindt er een (mid)dag plaats in de wijk waarbij bewoners deelauto’s kunnen testen. Er worden 
hiervoor drie partijen benaderd. 
 
Verkeer rondom FC Tilburg 
De Buurtraad heeft contact met de voorzitter van FC Tilburg, Niels Hesselberth, over de verkeersveiligheid 
en het parkeren rondom de club. Gezamenlijk wordt contact gezocht met de gemeente Tilburg om 
oplossingen voor de problematiek te vinden. 
 
Bezoek burgemeester 
Op 13 februari bezoekt burgemeester Weterings onze wijk. Twee Buurtraadleden bereiden dit bezoek voor: 
het wordt een bijeenkomst waarbij verschillende verenigingen/werkgroepen uit de wijk het gesprek met de 
burgemeester kunnen aangaan. 
 
Vrijwilligersborrel 
Op dinsdagavond 18 december vindt de jaarlijkse vrijwilligersborrel plaats. Hierbij wordt ook de Vrijwilliger 
van het jaar in het zonnetje gezet: dit jaar valt Jos Parren de eer te beurt. 
 
Verrijk je wijk 
De Buurtraad heeft besloten om een bedrag van 100 euro beschikbaar te stellen voor Driekoningen (2019-
02). 
 
Rondvraag 



• De kerstbomenactie van dit jaar was een groot succes. De Buurtraad gaat alvast kerstbomen regelen 
voor 2019; 

• Buurtraadlid Esther Naeyé neemt afscheid, er wordt een borrel georganiseerd. 
 
 
Datum volgende vergadering: 
Dinsdag 8 januari 
 
  


