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Tilburg, 24 augustus 2021 
 
 
Geachte lezer, 
 
Vergeef me mijn onpersoonlijke aanhef, maar een bureau – met een uitsluitend Engelse website: een gruwel voor 
een neerlandicus!  – dat mij sedert enkele maanden bestookt met brieven zonder ondertekening of 
naamsvermelding kan ik helaas niet persoonlijker aanspreken.  
 
U blijkt, zo verneem ik, sinds 2020 eigenaar van wat hier ter plaatse het Duvelhok heet en u bent voornemens 
voornoemd gebouw en omgeving te transformeren tot een ‘duveldorp’. Als die naam omineus is, belooft dat 
weinig goeds voor de omwonenden.  
  
Uit de summiere informatie die mij bereikt heeft - overigens niet via u, maar dankzij vasthoudendheid van 
buurtbewoners – trek ik de conclusie dat u van plan bent om rond het Duvelhok 175 appartementen te 
realiseren*). Over de grondgebonden woningen en de commerciële ruimtes zullen we het nog maar niet hebben. 
 
Eerst en vooral ben ik benieuwd naar antwoorden op een aantal vragen: 

• Hoe denkt u uw plannen te gaan realiseren?  

• Op grond van welk bestemmingsplan denkt u die te realiseren?  

• Hoe concreet zijn uw plannen: 
o tekentafelsuggesties? 
o uitgewerkte concepten die ter beoordeling voorliggen aan instanties die vergunningsbevoegd zijn? 
o welk tijdpad hanteert u? 

• Hoever bent u gevorderd in uw contacten met de gemeente Tilburg?  
o Met welke afdeling/verantwoordelijk wethouder van de gemeente Tilburg doet u zaken?  

• Wie gaat dit betalen?  
o Oftewel: welke bank of welke andere financier ondersteunt u bij uw plannen?  

 
U biedt omwonenden de mogelijkheid zich te laten informeren op een informatieavond op 16 september a.s. Die 
avond omgeeft u wel met restricties en dat is niet netjes. Als het u ernst is met het informeren van omwonenden: 

• dan zorgt u er als de wiedeweerga voor dat alle geïnteresseerden in de gelegenheid zijn om zich te laten 
informeren;  

• dan zorgt u ervoor dat die bijeenkomst georganiseerd wordt op een tijdstip dat ook mensen met een 8-tot-5 
baan de bijeenkomst kunnen bijwonen,  

• dan zorgt u voor een accommodatie waarin plek genoeg is voor alle belangstellenden (voor mijn part huurt u 
013 af: dat ligt bij ons om de hoek en heeft een capaciteit van 3000 bezoekers [pre-corona, dat wel]).  

Kortom, met elke beperking waarmee u uw intentie om betrokkenen te informeren vergezeld laat gaan, frustreert 
u uw eigen plannen en bruuskeert u de buurt. Iedere pr-consulent kan u vertellen dat het er in dit soort zaken om 
gaat om vooral medestanders te vinden en tegenstand te neutraliseren. Uit de opstelling die u tot op heden kiest, 
blijkt dat u van zo’n intentie (nog) niet doordrongen bent.  
Welnu, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald: 

• kies voor volledige transparantie en wel vanaf nu! 

• organiseer net zoveel sessies als er behoefte is bij geïnteresseerden; 

• zorg dat je de buurt op je hand houdt (en bespaar je daarmee bijvoorbeeld allerlei bezwaarprocedures). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Toine Peerboom 

 
*) In de voormalige fabriek, die inmiddels als rijksmonument is aangemerkt, komen nieuwe werkruimten voor creatieve ruimten, 
een kunstroute en commerciële voorzieningen, zo meldt Zecc. Op het braakliggende parkeerterrein achter het Duvelhok ziet 
Dokvast mogelijkheden voor een duurzame nieuwbouwontwikkeling met onder andere grondgebonden woningen en 
circa 175 appartementen. 
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