
Groen-ambassadeurs gezocht! 
 
In veel wijken van Tilburg (met name in de oudere delen) zijn een groot aantal smalle 
straten zonder groen. Omdat het groen in de straat zorgt voor minder hitte, minder 
wateroverlast, een betere luchtkwaliteit en een prettiger straatbeeld stimuleert de 
gemeente ‘vergroenings-projecten’ in de wijken. 
 
Zo zijn er bijvoorbeeld in de Pastoor van Beurdenstraat en de Bredaseweg lantaarnpalen 
van groen voorzien. In deze voorheen kale straten groeien nu op verschillende plekken de 
wingerd, de blauwe regen, de klimbes, de kamperfoelie, de bosrank en de Duitse pijp. 
 

 
 
Straten zonder groen 
In onze wijk zijn ook een groot aantal straten zonder groen te vinden, met name ten oosten 
van de Ringbaan. Voorbeelden zijn de Van Heutszstraat, de Cornelis Speelmanstraat en de 
Loudonstraat; straten zonder voortuinen, bomen en perken. De bestrating loopt hier van 
gevel tot gevel en alle beschikbare ruimte wordt gebruikt voor het parkeren van auto’s. 
Omdat de vergroening van de wijk belangrijk wordt gevonden door zowel de gemeente als 
bewoners stimuleert de Buurtraad al sinds jaar en dag allerlei ‘groene’ initiatieven in de wijk. 
Zo heeft de Buurtraad zich bij de herinrichting van de J.P Coenstraat en de Armhoefstraat 
ingezet voor nieuwe bomen en beplanting van een goede kwaliteit en zijn er op vele plekken 
geveltuintjes verschenen. 
 
Bloembakken 
Sinds vorig jaar bestaat de mogelijkheid om gesubsidieerde bloembakken te bestellen. Een 
voorbeeld van deze bloembakken is te bewonderen in de Cornelis Speelmanstraat.  
Deze bloembakken zijn nog altijd te bestellen via http://www.armhoefseakkers.nl, kijk bij 
dossiers en dan bij ‘dossier groen in de wijk’.  
 
Voor de duidelijkheid: deze bakken worden gratis bezorgd en opgehangen. De prijs is dus 
inclusief arbeidsloon en bevestigingsmaterialen. Omdat de Buurtraad de aanschaf van deze 
bloembakken met name voor de smalle straten zonder voortuinen en openbaar groen wil 
bevorderen, krijgen mensen die hier wonen de komende maand (tot 1 mei 2020) een korting 
van 40%.Op de website van de wijk is een kaartje te vinden met betreffende straten, 
Mocht jouw straatdeel niet in het kaartje zijn opgenomen en ben je van mening dat je toch 
voor korting in aanmerking komt, laat het ons dan weten. We bekijken dan of je voor de 
regeling in aanmerking komt. Mail naar groen@armhoefseakkers.nl met evt. vragen of 
bestel meteen via het online-bestelformulier.  
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Groen-ambassadeurs 
Deze en andere kleinschalige acties zorgen er samen voor dat ook in de eerder genoemde 
smalle straatjes groen mogelijk is, zonder dat het ten koste gaat van de ruimte die nodig is 
voor bijvoorbeeld parkeren of om te lopen. Voor het bundelen van de ideeën in de wijk is 
sinds ruim een jaar de werkgroep ‘Groen in de wijk’ actief. Deze werkgroep is op zoek naar 
nieuwe groen-ambassadeurs, die willen meedenken over groenplannen voor de wijk en die 
(samen met hun buren} de vergroening van hun eigen straat willen aanpakken. Voor leuke 
ideeën zijn zowel bij de Buurtraad, als bij de gemeente en de provincie budgetten 
beschikbaar. Wil je meedoen als groen-ambassadeur, mail dan je ideeën en plannen voor 
een groenere wijk naar groen@armhoefseakkers.nl. 
 
Mede namens de Buurtraad, de werkgroep ‘Groen in de wijk’: Riëtte Sommerdijk, Femke 
Bullens, Louise Sulsters, Manon Schriek, Hein Jacobs en Remco Westhoek 
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