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Digitale bijeenkomst over Omgevingsplan Noordhoek 
 
Donderdag 2 juli van 20.00 - 21.30 uur 
 
Sinds januari 2019 werken we in de Noordhoek samen aan de pilot 'Omgevingsplan Noordhoek'. Actieve 
inwoners uit de wijk en de gemeente doorlopen samen een proces om de wensen vanuit de wijk te bundelen in 
een omgevingsplan. Thema’s zoals groen, spelen, parkeren, bouwen en wonen zijn besproken en er zijn 
gezamenlijke uitgangspunten voor de toekomst vastgesteld.  
 
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stichtingnoordhoek.nl. 
 
We willen u nu dan ook graag informeren over wat er de afgelopen periode gebeurd is, waar we nu staan en 
wat er nog gaat komen. Ook laten we u weten hoe de omgevingswet impact heeft op u als bewoner van de 
Noordhoek. 
 
Daarom gaan we graag "digitaal" met u in gesprek op: 
 
 

Donderdag 2 juli a.s. 20.00 – 21.30 uur 
 
 
Aanmelden digitale bijeenkomst 
Door het corona virus vindt de bijeenkomst digitaal plaats. Het programma stemmen we af op het aantal 
aanwezigen en communiceren we tijdig. 
 
Tijdens de bijeenkomst is de kerngroep uit de wijk en gemeente Tilburg aanwezig en is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Stuurt u dan een mail naar omgevingswet@tilburg.nl. 
U ontvangt dan een uitnodiging voor de bijeenkomst en uitleg hoe u kunt deelnemen.  
 
De omgevingswet 
In de afgelopen decennia zijn er talloze wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving bij gekomen. Zo 
is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. De oude regels zijn niet 
meer geschikt voor de complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken 
van wijken. En voor inwoners is het te complex, te tijdsintensief en niet overzichtelijk. Goede initiatieven 
komen hierdoor minder makkelijk van de grond.  
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Daarom komt in Nederland de Omgevingswet: één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, 
bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, 
milieu, natuur en water. Het betreft dus in alles in de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet kunnen 
burgers straks in 1 oogopslag zien welke regels gelden in hun omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer 
aan alle regels getoetst. Binnen de regels is er veel ruimte voor eigen initiatief. Zo hebben burgers straks meer 
te zeggen over hun directe leefomgeving. 
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Sandra de Vocht via omgevingswet@tilburg.nl.  
Ook kunt u contact opnemen met Rien Wouters of Theo van Breugel vanuit de wijk via 
noordhoekomgevingswet@gmail.com. 
 
De pilot Omgevingswet in de Noordhoek is een gezamenlijk en gelijkwaardig traject waarbij gemeente en 
wijkbewoners samen een proces doorlopen om de waarden en ambities vanuit de wijk te bundelen in een 
omgevingsplan. 
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