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Maart 2020 overviel de coronapandemie ons allen; een unieke 
gebeurtenis die niemand ooit had meegemaakt. Notabene in 
een Tilburgs ziekenhuis werd de eerste patiënt van Nederland 
opgenomen. Nu, twee jaar later, leek tijdens het afgelopen 
carnaval vrijwel alles weer zoals vanouds. 

hand zullen waarschijnlijk blijven. 
Maar de viering van carnaval, dat 
zo diep in de Tilburgse ziel is ver-
ankerd, voelde voor veel Tilburgers 
als een bevrijding. Zoals hier in de 
Stadhuisstraat, dat misschien wel 
het gezelligste straatje van Tilburg 
is tijdens carnaval. D’n Opstoet, 
normaal het hoogtepunt van het 

Nu hebben we op deze plek al va-
ker gehint op de terugkeer naar 
‘normaal’.  Maar echt zoals vroe-

Tilburgse carnaval, is overigens 
verplaatst naar zondag 27 maart 
(halfvasten). Hopelijk is tegen die 
tijd ook die andere schokkende 
gebeurtenis, oorlog in Europa, ge-
luwd, zodat we met een vrij hoofd 
en hart feest kunnen vieren. 

  Chris Oomes

ger zal het nooit meer worden.  
Afstand houden, testen voor toe-
gang en een boks in plaats van een 

Carnaval vieren nog niet verleerd.

Als vanouds feestvieren in vrijheid

Verkiezingsspecial
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Beeld of tekst aanleveren?
Stuur je bijdrage voor 2 april naar 
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Parkwachter overziet het Spoorpark
Het Spoorpark krijgt stadse allure. Deze allure bestaat vooral uit 
de opvallend hoge gebouwen rondom het park. Vorige maand 
werd het definitieve ontwerp van De Parkwachter gepresenteerd, 
de toren die aan de westkant van het park komt. Aan de kant van 
de hoofdentree wordt momenteel al gebouwd aan een andere 
torenflat, High Lane.

Projectontwikkelaar Roozen van 
Hoppe heeft een eerder voorstel 
voor de westelijke toren inmiddels 
aangepast. Het uiterlijk heeft nu 
meer rondingen, en is verder uitge-
werkt. Bovendien maakte de pro-
jectontwikkelaar de nieuwe naam 
bekend: De Parkwachter, een naam 
die geen verdere uitleg behoeft 
waarschijnlijk.

De toren die in het talud van de 
Ringbaan-West wordt gebouwd 
kent een lange voorgeschiedenis. 
Al sinds de eerste plannen voor het 
Spoorpark was de gemeente in ge-
sprek over sanering van het terrein 
van Van Beurden, een voormalige 
brandstoffengroothandel. Gemeen-
te en de Stichting Spoorpark wilden 

een fatsoenlijke oplossing voor het 
vervallen terrein en de eigenaren 
van de grond wilden best vertrek-
ken, maar dan wel tegen een – in 
hun ogen – redelijke vergoeding.

Terwijl deze gesprekken jarenlang 
voortsleepten, ontpopte het Spoor-
park zich tot een schitterend park, 
alom bejubeld en geprezen. Maar ja, 
die lelijke achterkant hè. Nadat ver-
schillende opties voor woontorens 
de revue passeerden presenteerde 
projectontwikkelaar Roozen van 
Hoppe vorig jaar een eerste ont-
werp: 70 meter hoog met circa 100 
huurwoningen. De onderkant van 
de toren is gereserveerd voor com-
merciële ruimtes.
In gesprek met de omgeving en de 

Roozen van Hoppe hoopt dit jaar met de bouw te kunnen beginnen.

omwonenden van onder andere 
wooncomplex de Grote Eik is dit 
ontwerp nu verder uitgewerkt, met 
dit resultaat. Uit 80 inzendingen 
voor een nieuwe naam werd een 
van de meest voor de hand liggende 
gekozen: De Parkwachter.

Meer info: www.tilburg.nl/ 
actueel/hazelaarstraat/

Bron: Roozen van Hoppe

  Frank Vermeulen
  Gemeente Tilburg
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Parkwachter overziet het Spoorpark

Het rijtuig is aan de buitenkant prachtig opgeknapt. Gestript, 
geschuurd en opnieuw gespoten. Het staat al een tijdje prominent 
te shinen bij de ingang van ons Spoorpark. De binnenkant is andere 
koek, nog niks glimt of blinkt. Nóg niks, want er wordt al hard aan 
gewerkt door de vrijwilligers van de Stadscamping.

Restauratie wagon als grote uitdaging

We spreken twee vrijwilligers op 
de 'doenderdag' van de Stadscam-
ping, Piet en Erwin. Piet werkte on-
der meer als onderzoeker en uit-
vinder in de Eindhovense Hi-Tech 
(o.a. Philips) en is ondertussen met 
pensioen. Hij wilde bezig blijven, 
iets leuks doen en iets bijdragen. 
Hij is onder andere vrijwilliger bij 
Fontys ICT als studiecoach. "Com-
municeren, plannen en organise-
ren, ik help de jongeren hun soft 
skills te ontwikkelen”.

Piet woont aan het Lindeplein, dus 
hij kende het Spoorpark al goed en 
is (uiteraard) fan van ons mooie 
park. Toen hij las dat de Stadscam-
ping vrijwilligers zocht, ging hij op 
de koffie. Tijdens het gesprek werd 
zijn enthousiasme versterkt. Hij is 
begonnen als beheerder van de 
camping, timmert mee in het klus-
team en is nu ook kluscoördinator 

van het project. Met een knipoog: 
“Ik bemoei me hier nu overal mee.”

Erwin klust ook vanaf het eerste 
uur mee. Hij kwam op het spoor 
van het klusteam dankzij De 
Krachtcentrale 013. Die organisa-
tie helpt mensen met re-integre-
ren en participeren. Hun insteek 
is niet alleen het vinden van een 
baan, maar ook het creëren van 
een passend bestaan. Erwin was 
timmerman van beroep, zat zon-
der werk, maar wilde graag bezig 
blijven. En dus past hij prima op de 
Stadscamping.

Klussen, timmeren en ouwehoe-
ren. Want het gaat hier wel op 
"campingtempo" en het is altijd 
gezellig. Hij richt zijn energie voor-
al op het rijtuig, de binnenkant, de 
andere koek. En dat is aanpoten. Al 
acht maanden bikt hij de vloer uit 

Piet Trompenaars en Erwin Obbens, twee handige mannen.

de wagon. Nee, sorry, rijtuig! Ega-
lisatiecement, hardboard, zeil en 
weer hardboard, alles moest eruit. 
Met het handje, bikkelen! Goed 
opletten en zoveel mogelijk be-
waren. Erwin spreekt van 'reverse 
engineering'.

Het interieur was er al uitgehaald. 
De tafels en bankjes zijn nu elders 
opgeslagen. Als de binnenkant 
is opgeknapt, is het schuren en 
schilderen. Niet alles kan terug in 
het rijtuig, ze zoeken te zijner tijd 
een passende bestemming voor 
dat wat overblijft. Verder moet er 
nieuwe elektra worden aangelegd 
en er is nog de uitdaging om toilet 
en douches te maken.

Veel werk voor Stichting Stads-
camping en hun klusteam dat uit 

een aantal parttime vrijwilligers 
bestaat. Ze doen dan ook een op-
roep aan de Bob de Bouwers uit 
de Bomenbuurt. Wil je helpen een 
stukje geschiedenis op te knappen, 
te bewaren en open te stellen voor 
iedereen? Of je nu professioneel of 
amateurklusser bent, wilt schuren 
of schilderen op maandag, dinsdag 
of doenderdag, wie kan helpen, in-
cidenteel, parttime, jong, oud: alle 
hulp is welkom! April 2023 willen 
ze de eerste gasten ontvangen. 
Gaan ze dat waarmaken? Nou en 
of!

Voor informatie en contact
www.blokkendoostilburg.nl of 
loop gewoon even langs.

 Laurens Elzinga
 Chris Oomes

Stadscamping zoekt beheerders
Vind jij het leuk om campinggasten te ontvangen in het Spoorpark 
en heb jij één of meer dagdelen per week tijd? Stadscamping Tilburg 
zoekt voor het nieuwe kampeerseizoen vrijwilligers voor uitbreiding 
van het beheerdersteam. Iets voor jou? Stuur een mailtje naar 
vrijwilligers@stadscampingtilburg.nl voor meer info. 
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teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

advertentie Antoon de Jong bv

teken-, schilder-, hobbymaterialen en lijstenmakerij

Boomstraat 117 • Tilburg • www.antoondejong.nl

www.harrietvandervleuten.nl   
Voor een passend afscheid

T 013 592 00 48

Henr. Ronnerstraat 19  
5038 KH Tilburg

Vleuten & Derix Uitvaartbegeleiding
van der            

BoerenkoolTongschar & zalm

Edwin&MarinaBestellen? Bel Edwin en Marina Smits.
Tel.: 013-82 00 954  

etenmetgemak.nl
smits@etenmetgemak.nl

De Wouwerd 39, Udenhout

Kipsaté Rundersukade

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. 
U proeft dat er met zorg voor u is 
gekookt. Probeer het nu zelf! Rundersukade

3 maaltijden
voor maar

Bestel de
   Proefbox!

€ 15,00

Grafisch 
ontwerp
met dubbele 
aandacht

Veemarktstraat 34 

5038 CV Tilburg

Ontwerpstudio Karel & Linda

�  @karelenlinda

www.karelenlinda.nl
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De gezichten achter de vrijwilligers 

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief op allerlei terreinen. 
In het buurthuis, bij de wijkkrant, in het buurtpreventie-
team, de wijkraad, bij de organisatie van een activiteit. En dit 
is maar een greep uit de lijst. Belangeloos zetten zij zich in 
voor de wijk. Wie zijn dit zoal? In elk nummer laten we een 
vrijwilliger aan het woord komen. Deze keer maken we kennis 
met Harry Hageman.

Ik ben op visite bij Harry Hageman, 
in de Korte Schijfstraat, dus net 
op de grens tussen Noordhoek en 
Centrum-West. Harry is geboren 
in Nijmegen, maar sinds zijn stu-
die aan de lerarenopleiding van 
het Mollerinstituut woonachtig in 
Tilburg. Nadat hij een zestal jaren 
als leraar aardrijkskunde aan het 
Pauluslyceum heeft gewerkt, was 
hij werkzaam op het ministerie van 
Sociale Zaken in Den Haag. Daarna 
als lid van de Pangea Groep, een ad-
viesgroep voor onderwijs, gemeen-
ten en provincie, vooral aan de slag 
geweest met de invoering van wet-
geving gericht op jongeren. Denk 
hierbij aan leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten.  
Sinds enige maanden is hij met pen-
sioen en actief als vrijwilliger. Zowel 
met de handen als met het hoofd. 
Hij verzorgt samen met een aantal 
andere vrijwilligers het onderhoud 
van het terrein bij Were Di. Daar-
naast is Harry via de gemeente en 
ContourdeTwern ingezet als vrijwil-
liger voor het project 'Fijn Thuis'.

Als je als inwoner van de gemeente 
Tilburg de leeftijd van 75 jaar bereikt 
krijg je een brief van de gemeente 
waarin je naast de felicitaties een 
aanbod krijgt voor een gesprek met 
een van de medewerkers van Fijn 
Thuis. Volgens Harry gaat het erom 
om dan vooral een gesprek te voe-
ren waarin je goed luistert en men-
sen de ruimte geeft om 'hun (levens)
verhaal' te vertellen. Hoe staat men 
in het leven, hoe kijkt men terug op 
de afgelopen jaren, maar vooral wat 
kan ik de komende jaren nog bete-
kenen en welke mogelijkheden heb 
ik nog. Deze vraag naar zingeving 
vormt in de meeste gevallen de rode 
draad in het gesprek.

In principe blijft het bij een ge-
sprek. Concrete zaken worden af-
gehandeld. Daar waar specifieke 
expertise nodig is, wordt de ver-
binding met de professionals van  
ContourdeTwern gelegd. Harry is 
bij toeval bij dit programma be-
trokken geraakt en ervaart deze rol 
als zinvol. Hij voert deze gesprek-

ken met bewoners uit de binnen-
stad en Tilburg Zuid. Gemiddeld 
gaat het om een à twee gesprekken 
per week. Het zijn bijna altijd leu-
ke, dankbare gesprekken die voor 
beide partijen van toegevoegde 
waarde zijn. Daarom doet hij ook 
een oproep om je als vrijwilliger 
te melden voor dit werk bij Marjel 
Bloem van ContourdeTwern. Het 
werk als vrijwilliger is voor Harry 
een vanzelfsprekende actie en hij 
ziet het als zijn bijdrage aan de sa-
menleving.

 Clemens Audenaerd
  Jaap van den Dries

Harry Hageman actief bij Were Di en Fijn Thuis.

Ken je iemand uit de wijk (Noordhoek - Centrum-West) die zich  
als vrijwilliger inzet? Laat het weten, dan neem ik contact op  

voor een gesprek! Mail naar: c.audenaerd@kpnmail.nl.


 

Naam_________________________________________ 
Adres_________________________________________ 
Postcode_____________ Telefoon__________________ 
Woonplaats_____________________________________ 
Wij nemen contact met u op in verband met de bezorging. 

Slechts € 16,50 
Voor 3 hoofdgerechten! 
 Hollandse hachee, rode bietjes, puree 
 Kalkoenbiefstukjes, tuinbonen, aardappeltjes  
 Kibbeling, Mexicaanse groenten en krieltjes  
 Runderstooflapje, rode kool appel en puree  
 Halskarbonade, witlof met spek en krieltjes  
 Babi pangang, groenten ananas, bami goreng 
 Kip saté, nasi goreng met Indische groenten 
 Gebakken zalmfilet, bladspinazie en puree  

 

 

 KIES 3 MAALTIJDEN       Knip uit!  
Stuur de bon (frankeren is niet nodig!) in een envelop naar: 
Stichting Maaltijdenexpres (ANBI)  
Antwoordnummer 60779,  5000WB Tilburg 

Als ANBI-stichting, welzijnszorgorganisatie 
werken wij binnen de kaders van het WMO-
beleid. Vaste bezorgers  in herkenbare bedrijfs-
kleding. Bekend bij thuiszorgorganisaties en 
gemeenten. Aanbieding éénmalig alleen voor 
nieuwe klanten. Informeer naar onze speciale 
kortingen. Koelverse maaltijden blijven mini-
maal een week houdbaar in uw koelkast. 

Thuiszorgkorting! 
Bel (013) 544 2513 
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Parkcoaches aan de slag in het Spoorpark

Oproep
Spreekt dit je ook aan en heb jij 
een dienstverlenende instelling 
én positieve uitstraling, kun jij 
omgaan met weerstand en durf 
je mensen aan te spreken? Heb je 
ook nog affiniteit met het Spoor-
park en draag je het park een 
warm hart toe? Meld je dan aan! 
Tijdens een kennismakingsgesprek 
met de coördinator van het betref-
fende team ontvang je alle infor-
matie en kun je je vragen stellen. 

Vanaf van april tot september zet het Spoorpark een team park-
coaches in. Zij zijn de oren en ogen in het park met een signaleren-
de én faciliterende functie, voorzien als aanspreekpunt bezoekers 
van het park van informatie en wijzen hen waar nodig op de huis-
regels en bevorderen de sociale samenhang. Zo bewaren zij voor 
alle bezoekers de goede sfeer in het park. Ze zijn herkenbaar aan 
het groene Spoorparkhesje. Met veel tips door een training van 
R-newt zijn ze goed voorbereid. 

Fijn als je een van onze vrijwilligers 
wordt. Je krijgt een vrijwilligers-
overeenkomst en bent, tijdens het 
werken in het park, verzekerd via 
de vrijwilligersverzekering van de 
gemeente. Vanzelfsprekend krijg 
je ook de gelegenheid om een trai-
ning te volgen. 

Informatie
Lees er meer over op spoorpark.nl/
vacatures. Of meld je direct aan via 
info@spoorparktilburg.nl

 +    Anja Eijkemans

werkenbijdufec.nl

013-4609980

Op zoek  naar
een bijbaan?

• Verkeersteller
• 2 dagen per week
• Tot wel €100 per dag
• Werk met anderen

Vrijwilligers en professionals gingen in de Noordhoek op pad om 
te vragen en vertellen over dementie. 

Vreugdevolle ontmoetingen over dementie

Rien van Breda van Contourde-
Twern en Heidi van Tuel, demen-
tieconsulent van De Wever, zijn 
in gesprek gegaan met het win-
kelend publiek bij AH XL en het 
Spoorpark. Daar kwamen mooie 
gesprekken uit met mensen die 
ervaring hebben met mensen met 
dementie in hun familie en vrien-
denkring. Maar ook met jongeren 
die daar nog niet zo mee bezig zijn, 
maar zich nu wel realiseerden dat 
het een steeds vaker zal voorko-
men. En dat mensen met demen-
tie ook gewone burgers zijn die bij 
hen in de wijk wonen. Heidi: “Heel 
leuk was dat de jongeren oprechte 
interesse toonden in ons verhaal 
en ook nog tijd namen om deze 
mooie foto van ons te maken.”
 
Bianca van Esch (TBV) en Heidi 
van Tuel spraken in de Grote Eik 
met flatbewoners bij de liften. 
Daaruit bleek dat er veel aandacht 
voor elkaar is in de flat. Er waren 

Rien en Heidi onder de paraplu van Dementievriendelijke Noordhoek.

goede voorbeelden van dementie-
vriendelijk gedrag. Zoals iemand 
met dementie die kan blijven bil-
jarten omdat hij wordt opgehaald 
en ondersteund wordt met het tel-
len van de punten.
 
Rien van Breda, Francis Huisman 
(In De Boomtak) en Jan Goossens 
(Wijkraad) bezochten de mensen 
aan de Hart van Brabantlaan. De 
ontvangstruimte is ingericht met 
tafels en stoelen en er is volop le-
ven op het moment van binnen-
komst. Jan: “Opvallend is dat een 
van de bewoners beneden in die 
ruimte zit en vrijwel iedereen wel 
een praatje maakt, met elkaar en 
dus ook met ons. Mooie verhalen, 
maar ook een serieus onderwerp. 
Een van de bewoners wordt door 
andere bewoners altijd opgehaald 
voor de ouderenmiddag In De 
Boomtak. Die doet dat omdat zij 
het anders vergeet. Indrukwek-
kend was de ontmoeting met een 

man wiens partner is opgenomen 
in Joannes Zwijsen, omdat zij met 
dementie niet meer thuis kon wo-
nen. Een heel verdrietige situatie.” 

Ook meepraten over 
dementie? 
Op woensdag 20 april is er in 
In De Boomtak van 19.30 tot 
21.15 uur een informatie-
avond over Dementie vrien de-
lijke Noord  hoek. Iedereen is 
welkom!
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Na het vertrek van wethouder Berend de Vries naar Utrecht, is 
Bas van der Pol door zijn partij (D66) gekozen als zijn opvolger, 
wethouder van de gemeente Tilburg en onze nieuwe wijkwethou-
der. Samen met Jan Goossens, voorzitter van wijkraad De Noord-
hoek, maak ik een afspraak op het pas verbouwde stadhuis. We 
zijn vooral benieuwd naar de persoon, zijn achtergrond en hoe 
het allemaal 'zo gekomen is' en natuurlijk naar zijn huidige kijk 
op de wijk!

Voetballer FC Eikstraat, nu wijkwethouder Noordhoek

Van der Pol is nu 42 jaar en is gebo-
ren in Tilburg West. Hij verhuisde 
op elfjarige leeftijd naar de Reeshof 
en volgde de middelbare school op 
het Theresialyceum. Daarna naar 
de TU Eindhoven, waar hij Bouw-
kunde en Architectuur studeerde. 
Als student kwam hij vaak in de 
Eikstraat in de Noordhoek, in zijn 
vrije tijd voetbalde hij bij Sarto en 
later bij FC Eikstraat.

Na zijn studie werkte hij bij CAST, 
een stichting die zich bezig houdt 
met de ontwikkeling en architec-
tuur van de stad. Hij werkte aan 
visies op en debatten over Stappe-
goor, de Spoorzone en de Linten 
(o.a. Korvel en de Besterd). “Daar 

heb ik geleerd hoe je samen met de 
bewoners, professionals en de ge-
meente aan de stad kunt werken”, 
benadrukt Bas.

Zijn vrouw komt ook uit Tilburg, 
hij heeft haar leren kennen in een 
kroeg op het Piusplein. Zij werkt 
als interieurarchitect in Rotter-
dam, reden waarom ze een paar 
jaar geleden van de Europalaan in 
't Zand verhuisd zijn naar Rotter-
dam, waar ze nu met hun zoontje 
van elf maanden wonen.
Vanuit Rotterdam werkte hij als 
kwartiermaker aan de transforma-
tie van de LocHal in de Spoorzo-
ne tot de nieuwe bibliotheek van 
Tilburg. Opdracht hierbij was het 

creëren van ruimte voor allerlei 
doelgroepen. Het hele ontwerp-
proces kenmerkt Bas als 'samen 
met betrokken partijen zoeken 
naar de kansen voor de stad'.

Als opvolger van Berend de Vries 
heeft hij Ruimtelijke Ordening, 
Economie, Energietransitie en Bra-
bantstad in zijn portefeuille. De 
projecten Spoorzone, Kenniskwar-
tier en Bedrijventerreinen vallen 
ook onder zijn verantwoordelijk-
heid. Behalve van de wijk Noord-
hoek is Bas ook wijkwethouder 
van Koningshoeve en Hoogvenne.
De Noordhoek kent hij van de 
tijd dat hij in de Eikstraat woon-
de. Bas vindt de Noordhoek een 
hele mooie buurt, een wijk met 
geschiedenis en een heel betrok-
ken wijk waar de mensen oog 
hebben voor elkaar en waar de 
randen van de wijk in ontwikke-
ling zijn. Qua ontwikkelingen in 

de wijk heeft hij aandacht voor de 
behoefte aan groen in en rond de 
wijk. Het Spoorpark was daarom 
extra belangrijk. "Het Watertoren-
terrein zie ik als een plek met veel 
potentie. Het is belangrijk om een 
partij te vinden die zoals het in de 
omgevingswet staat: 'een groene 
plek waar je ook kunt wonen' gaat 
realiseren." Over BS De Elzen en de 
Kloostertuin zegt hij dat het moet 
functioneren zoals het bedoeld is 
en dat dat een uitdaging is vanwe-
ge de verschillende belangen om 
daarin een evenwicht te vinden.
Vooruitkijkend geeft hij aan dat 
hij graag verder wil als wethouder 
in Tilburg, waarbij de opgave van 
de stad centraal staat. “Ik wil graag 
vanuit mijn persoonlijke betrok-
kenheid aan een mooie en duur-
zame stad werken waar iedereen 
ertoe doet.“

 Clemens Audenaerd
 Chris Oomes

Het alternatief voor de sportschool

Fysiotherapie | Trainen | Voedingsadvies

we zitten ook in de Spoorzone

• Begeleiding op maat

• Al resultaat in 2x per week 35 minuten

Noordhoekring 328  |  5038 GH Tilburg  |  www.totaal-vitaal.nl

 Thuiszorg 
 Het Laar
Het Laar zet zich in om u het leven te 
laten leiden zoals u dat wenst. 
Of het nu gaat om wonen, zorg, eten 
en drinken of bijvoorbeeld kunst en 
cultuur, samen met Het Laar blijft u 
langer zelfstandig. 
Wist u bijvoorbeeld dat Het Laar ook 
thuiszorg en dagbesteding biedt?

 Kijk op de nieuwe website   

 www.hetlaar.nl

Voor meer informatie, kijk op de nieuwe website 
www.hetlaar.nl of bel met 013-4657700

Bas van der Pol wil verder.
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Stadsforum en ombouwen Cityring
In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de 
cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden 
voor het verkeer dat er wel moet zijn. Denk aan bewoners, bezoekers, 
hulpdiensten en bussen. Minder doorgaand verkeer betekent ook een 
binnenstad die groener, aangenamer en verkeersveiliger is. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De eerste werkzaamheden 
hiervoor starten in maart. De laatste zijn gepland voor 2025.

Stap voor stap
Op 7 maart 2022 start de aanleg van het Stadsforum. De 1e fase bestaat 
uit het aanpassen van het Willemsplein. Eerst wordt de ‘Maauwmuur’ 
verwijderd. Deze krijgt een nieuwe plek in de stad. Daarna volgt de 
sloop van de parkeergarage onder het Willemsplein en komt er een 
nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start 
de aanleg van het nieuwe plein. Daar komen straks de markt en 
evenementen, zoals de kermis. 

Werkzaamheden
De meest opvallende werkzaamheden in de stad:

De Bankier
De komende maanden gaat de bouw snel de hoogte in. Voor de veilig-
heid is de Magazijnstraat tijdens werktijd afgesloten. In de avonden en 
in het weekend is het wel mogelijk om via de Magazijnstraat naar de 
Spoorlaan te rijden. Tijdens werktijden kan de auto weg via de Tele-
graafstraat richting Heuvelring. 

Willem II straat
Het werk tussen de Tuinstraat en de Spoorlaan is gestart. Wie met de 
auto naar de binnenstad wil, kan via de Langestraat of via de route 
Heuvelring-Telegraafstraat-IJzerstraat-Tuinstraat. 

Nieuwlandstraat
Na de zomervakantie start het vervangen van de 
kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dit duurt tot en met 2023. 
Dit werk is vergelijkbaar met de werkzaamheden die eerder in de 
Noordstraat zijn uitgevoerd. 

Agenda Binnenstad 
Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone 
worden meer dan 4.000 woningen gebouwd. De gemeente wil een 
aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dat vraagt om 
een nieuw soort binnenstad waar mensen veel gebruik van kunnen 
maken en waar van alles te doen is. 

Door de vele hijskranen is het meteen duidelijk dat Tilburg bouwt aan 
de stad. Het lijkt soms chaotisch, maar we weten waar we naar toe 
werken. In een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigena-
ren en gemeente is de ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de 
plannen voor de komende jaren om die nieuwe binnenstad voor elkaar 
te krijgen. De agenda is te vinden op www.agendabinnenstadtilburg.nl

Compacte groene binnenstad
Voor de zomer rondt de gemeente de werkzaamheden af rondom de 
Emmapassage en de Frederikstraat. Daardoor ontstaat een winkelrond-
je, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. Er komt ook meer groen in de 
stad, pleinen met zitplekken en verschillende soorten beplanting. 

Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van 
functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad 
staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken. 

De volgende stap
Ook rond de binnenstad is er veel veranderd. De Piushaven, het 
Veemarktwartier (013) en de Spoorzone zijn inmiddels aantrekkelijke 
gebieden. De volgende stap is een nieuwe invulling voor de Cityring. 
Het doorgaand autoverkeer maakt plaats voor fietsers, voetgangers 
en groen. De Cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de 
binnenstad. Aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra 
fietsenstallingen moeten gaan bijdragen aan extra reisbeleving naar de 
binnenstad.  

Meedenken en meedoen
De dynamiek in de binnenstad is groot, dus blijft de Agenda Binnen-
stad steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, 
nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Artist impression

Artist impression

Artist impression

GEMEENTENIEUWS

Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, 
Marc van Akkeren en Robert Hornikx.

Voor de zomer van 2023 start de 2e fase van de aanleg Stadsforum. 
Het gaat om verdere uitbreiding van het plein. De gemeente brengt 
de rijbaan voor autoverkeer op de Paleisring, Stadhuisplein en een 
klein stukje van de Schouwburgring terug naar 1 rijstrook. Aan de 
zuidkant komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Deze werk-
zaamheden duren tot en met het 2e kwartaal van 2024. 

In 2024 start het aanpassen van de Heuvelring, de Noordhoekring en 
het oostelijk deel van de Paleisring. Deze straten krijgen een 
30 km/uur inrichting met 1 rijstrook. Met het opnieuw inrichten 
verdwijnen de tijdelijke maatregelen en ontstaat een aantrekkelijker 
beeld. In 2025 volgt de ombouw van de Bisschop Zwijsenstraat naar 
een fietsstraat. 

Verkeersmaatregelen
Dit jaar nemen we ook al maatregelen om de hoeveelheid doorgaand 
verkeer in het centrum te verminderen. Zo houden we de binnenstad 
ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor wie er moet zijn. In 
2022 doen we daarvoor de volgende aanpassingen:
- een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat; rijden richting  
 Paleisring niet meer mogelijk;
- een linksaf-verbod op de Paleisring; rijden richting Bisschop  
 Zwijsenstraat niet meer mogelijk;
- op de kruising bij ijssalon Intermezzo wordt doorgaand ver- 
 keer meer geleid richting  Burgemeester Brokxlaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Op de hoogte houden
Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), 
Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) 
kunt u zich aanmelden om via mail bericht te ontvangen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Aanmelden kan via www.tilburg.nl/binnenstad.

Stadsforum en ombouwen Cityring
In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de 
cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden 
voor het verkeer dat er wel moet zijn. Denk aan bewoners, bezoekers, 
hulpdiensten en bussen. Minder doorgaand verkeer betekent ook een 
binnenstad die groener, aangenamer en verkeersveiliger is. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De eerste werkzaamheden 
hiervoor starten in maart. De laatste zijn gepland voor 2025.

Stap voor stap
Op 7 maart 2022 start de aanleg van het Stadsforum. De 1e fase bestaat 
uit het aanpassen van het Willemsplein. Eerst wordt de ‘Maauwmuur’ 
verwijderd. Deze krijgt een nieuwe plek in de stad. Daarna volgt de 
sloop van de parkeergarage onder het Willemsplein en komt er een 
nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start 
de aanleg van het nieuwe plein. Daar komen straks de markt en 
evenementen, zoals de kermis. 

Werkzaamheden
De meest opvallende werkzaamheden in de stad:

De Bankier
De komende maanden gaat de bouw snel de hoogte in. Voor de veilig-
heid is de Magazijnstraat tijdens werktijd afgesloten. In de avonden en 
in het weekend is het wel mogelijk om via de Magazijnstraat naar de 
Spoorlaan te rijden. Tijdens werktijden kan de auto weg via de Tele-
graafstraat richting Heuvelring. 

Willem II straat
Het werk tussen de Tuinstraat en de Spoorlaan is gestart. Wie met de 
auto naar de binnenstad wil, kan via de Langestraat of via de route 
Heuvelring-Telegraafstraat-IJzerstraat-Tuinstraat. 

Nieuwlandstraat
Na de zomervakantie start het vervangen van de 
kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dit duurt tot en met 2023. 
Dit werk is vergelijkbaar met de werkzaamheden die eerder in de 
Noordstraat zijn uitgevoerd. 

Agenda Binnenstad 
Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone 
worden meer dan 4.000 woningen gebouwd. De gemeente wil een 
aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dat vraagt om 
een nieuw soort binnenstad waar mensen veel gebruik van kunnen 
maken en waar van alles te doen is. 

Door de vele hijskranen is het meteen duidelijk dat Tilburg bouwt aan 
de stad. Het lijkt soms chaotisch, maar we weten waar we naar toe 
werken. In een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigena-
ren en gemeente is de ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de 
plannen voor de komende jaren om die nieuwe binnenstad voor elkaar 
te krijgen. De agenda is te vinden op www.agendabinnenstadtilburg.nl

Compacte groene binnenstad
Voor de zomer rondt de gemeente de werkzaamheden af rondom de 
Emmapassage en de Frederikstraat. Daardoor ontstaat een winkelrond-
je, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. Er komt ook meer groen in de 
stad, pleinen met zitplekken en verschillende soorten beplanting. 

Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van 
functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad 
staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken. 

De volgende stap
Ook rond de binnenstad is er veel veranderd. De Piushaven, het 
Veemarktwartier (013) en de Spoorzone zijn inmiddels aantrekkelijke 
gebieden. De volgende stap is een nieuwe invulling voor de Cityring. 
Het doorgaand autoverkeer maakt plaats voor fietsers, voetgangers 
en groen. De Cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de 
binnenstad. Aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra 
fietsenstallingen moeten gaan bijdragen aan extra reisbeleving naar de 
binnenstad.  

Meedenken en meedoen
De dynamiek in de binnenstad is groot, dus blijft de Agenda Binnen-
stad steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, 
nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Artist impression

Artist impression

Artist impression
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Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, 
Marc van Akkeren en Robert Hornikx.

Voor de zomer van 2023 start de 2e fase van de aanleg Stadsforum. 
Het gaat om verdere uitbreiding van het plein. De gemeente brengt 
de rijbaan voor autoverkeer op de Paleisring, Stadhuisplein en een 
klein stukje van de Schouwburgring terug naar 1 rijstrook. Aan de 
zuidkant komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Deze werk-
zaamheden duren tot en met het 2e kwartaal van 2024. 

In 2024 start het aanpassen van de Heuvelring, de Noordhoekring en 
het oostelijk deel van de Paleisring. Deze straten krijgen een 
30 km/uur inrichting met 1 rijstrook. Met het opnieuw inrichten 
verdwijnen de tijdelijke maatregelen en ontstaat een aantrekkelijker 
beeld. In 2025 volgt de ombouw van de Bisschop Zwijsenstraat naar 
een fietsstraat. 

Verkeersmaatregelen
Dit jaar nemen we ook al maatregelen om de hoeveelheid doorgaand 
verkeer in het centrum te verminderen. Zo houden we de binnenstad 
ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor wie er moet zijn. In 
2022 doen we daarvoor de volgende aanpassingen:
- een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat; rijden richting  
 Paleisring niet meer mogelijk;
- een linksaf-verbod op de Paleisring; rijden richting Bisschop  
 Zwijsenstraat niet meer mogelijk;
- op de kruising bij ijssalon Intermezzo wordt doorgaand ver- 
 keer meer geleid richting  Burgemeester Brokxlaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Op de hoogte houden
Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), 
Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) 
kunt u zich aanmelden om via mail bericht te ontvangen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Aanmelden kan via www.tilburg.nl/binnenstad.

Stadsforum en ombouwen Cityring
In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de 
cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden 
voor het verkeer dat er wel moet zijn. Denk aan bewoners, bezoekers, 
hulpdiensten en bussen. Minder doorgaand verkeer betekent ook een 
binnenstad die groener, aangenamer en verkeersveiliger is. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De eerste werkzaamheden 
hiervoor starten in maart. De laatste zijn gepland voor 2025.

Stap voor stap
Op 7 maart 2022 start de aanleg van het Stadsforum. De 1e fase bestaat 
uit het aanpassen van het Willemsplein. Eerst wordt de ‘Maauwmuur’ 
verwijderd. Deze krijgt een nieuwe plek in de stad. Daarna volgt de 
sloop van de parkeergarage onder het Willemsplein en komt er een 
nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start 
de aanleg van het nieuwe plein. Daar komen straks de markt en 
evenementen, zoals de kermis. 

Werkzaamheden
De meest opvallende werkzaamheden in de stad:

De Bankier
De komende maanden gaat de bouw snel de hoogte in. Voor de veilig-
heid is de Magazijnstraat tijdens werktijd afgesloten. In de avonden en 
in het weekend is het wel mogelijk om via de Magazijnstraat naar de 
Spoorlaan te rijden. Tijdens werktijden kan de auto weg via de Tele-
graafstraat richting Heuvelring. 

Willem II straat
Het werk tussen de Tuinstraat en de Spoorlaan is gestart. Wie met de 
auto naar de binnenstad wil, kan via de Langestraat of via de route 
Heuvelring-Telegraafstraat-IJzerstraat-Tuinstraat. 

Nieuwlandstraat
Na de zomervakantie start het vervangen van de 
kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dit duurt tot en met 2023. 
Dit werk is vergelijkbaar met de werkzaamheden die eerder in de 
Noordstraat zijn uitgevoerd. 

Agenda Binnenstad 
Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone 
worden meer dan 4.000 woningen gebouwd. De gemeente wil een 
aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dat vraagt om 
een nieuw soort binnenstad waar mensen veel gebruik van kunnen 
maken en waar van alles te doen is. 

Door de vele hijskranen is het meteen duidelijk dat Tilburg bouwt aan 
de stad. Het lijkt soms chaotisch, maar we weten waar we naar toe 
werken. In een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigena-
ren en gemeente is de ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de 
plannen voor de komende jaren om die nieuwe binnenstad voor elkaar 
te krijgen. De agenda is te vinden op www.agendabinnenstadtilburg.nl

Compacte groene binnenstad
Voor de zomer rondt de gemeente de werkzaamheden af rondom de 
Emmapassage en de Frederikstraat. Daardoor ontstaat een winkelrond-
je, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. Er komt ook meer groen in de 
stad, pleinen met zitplekken en verschillende soorten beplanting. 

Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van 
functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad 
staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken. 

De volgende stap
Ook rond de binnenstad is er veel veranderd. De Piushaven, het 
Veemarktwartier (013) en de Spoorzone zijn inmiddels aantrekkelijke 
gebieden. De volgende stap is een nieuwe invulling voor de Cityring. 
Het doorgaand autoverkeer maakt plaats voor fietsers, voetgangers 
en groen. De Cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de 
binnenstad. Aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra 
fietsenstallingen moeten gaan bijdragen aan extra reisbeleving naar de 
binnenstad.  

Meedenken en meedoen
De dynamiek in de binnenstad is groot, dus blijft de Agenda Binnen-
stad steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, 
nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Artist impression
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GEMEENTENIEUWS

Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, 
Marc van Akkeren en Robert Hornikx.

Voor de zomer van 2023 start de 2e fase van de aanleg Stadsforum. 
Het gaat om verdere uitbreiding van het plein. De gemeente brengt 
de rijbaan voor autoverkeer op de Paleisring, Stadhuisplein en een 
klein stukje van de Schouwburgring terug naar 1 rijstrook. Aan de 
zuidkant komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Deze werk-
zaamheden duren tot en met het 2e kwartaal van 2024. 

In 2024 start het aanpassen van de Heuvelring, de Noordhoekring en 
het oostelijk deel van de Paleisring. Deze straten krijgen een 
30 km/uur inrichting met 1 rijstrook. Met het opnieuw inrichten 
verdwijnen de tijdelijke maatregelen en ontstaat een aantrekkelijker 
beeld. In 2025 volgt de ombouw van de Bisschop Zwijsenstraat naar 
een fietsstraat. 

Verkeersmaatregelen
Dit jaar nemen we ook al maatregelen om de hoeveelheid doorgaand 
verkeer in het centrum te verminderen. Zo houden we de binnenstad 
ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor wie er moet zijn. In 
2022 doen we daarvoor de volgende aanpassingen:
- een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat; rijden richting  
 Paleisring niet meer mogelijk;
- een linksaf-verbod op de Paleisring; rijden richting Bisschop  
 Zwijsenstraat niet meer mogelijk;
- op de kruising bij ijssalon Intermezzo wordt doorgaand ver- 
 keer meer geleid richting  Burgemeester Brokxlaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Op de hoogte houden
Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), 
Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) 
kunt u zich aanmelden om via mail bericht te ontvangen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Aanmelden kan via www.tilburg.nl/binnenstad.
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Stadsforum en ombouwen Cityring
In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de 
cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden 
voor het verkeer dat er wel moet zijn. Denk aan bewoners, bezoekers, 
hulpdiensten en bussen. Minder doorgaand verkeer betekent ook een 
binnenstad die groener, aangenamer en verkeersveiliger is. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De eerste werkzaamheden 
hiervoor starten in maart. De laatste zijn gepland voor 2025.

Stap voor stap
Op 7 maart 2022 start de aanleg van het Stadsforum. De 1e fase bestaat 
uit het aanpassen van het Willemsplein. Eerst wordt de ‘Maauwmuur’ 
verwijderd. Deze krijgt een nieuwe plek in de stad. Daarna volgt de 
sloop van de parkeergarage onder het Willemsplein en komt er een 
nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start 
de aanleg van het nieuwe plein. Daar komen straks de markt en 
evenementen, zoals de kermis. 

Werkzaamheden
De meest opvallende werkzaamheden in de stad:

De Bankier
De komende maanden gaat de bouw snel de hoogte in. Voor de veilig-
heid is de Magazijnstraat tijdens werktijd afgesloten. In de avonden en 
in het weekend is het wel mogelijk om via de Magazijnstraat naar de 
Spoorlaan te rijden. Tijdens werktijden kan de auto weg via de Tele-
graafstraat richting Heuvelring. 

Willem II straat
Het werk tussen de Tuinstraat en de Spoorlaan is gestart. Wie met de 
auto naar de binnenstad wil, kan via de Langestraat of via de route 
Heuvelring-Telegraafstraat-IJzerstraat-Tuinstraat. 

Nieuwlandstraat
Na de zomervakantie start het vervangen van de 
kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dit duurt tot en met 2023. 
Dit werk is vergelijkbaar met de werkzaamheden die eerder in de 
Noordstraat zijn uitgevoerd. 

Agenda Binnenstad 
Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone 
worden meer dan 4.000 woningen gebouwd. De gemeente wil een 
aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dat vraagt om 
een nieuw soort binnenstad waar mensen veel gebruik van kunnen 
maken en waar van alles te doen is. 

Door de vele hijskranen is het meteen duidelijk dat Tilburg bouwt aan 
de stad. Het lijkt soms chaotisch, maar we weten waar we naar toe 
werken. In een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigena-
ren en gemeente is de ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de 
plannen voor de komende jaren om die nieuwe binnenstad voor elkaar 
te krijgen. De agenda is te vinden op www.agendabinnenstadtilburg.nl

Compacte groene binnenstad
Voor de zomer rondt de gemeente de werkzaamheden af rondom de 
Emmapassage en de Frederikstraat. Daardoor ontstaat een winkelrond-
je, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. Er komt ook meer groen in de 
stad, pleinen met zitplekken en verschillende soorten beplanting. 

Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van 
functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad 
staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken. 

De volgende stap
Ook rond de binnenstad is er veel veranderd. De Piushaven, het 
Veemarktwartier (013) en de Spoorzone zijn inmiddels aantrekkelijke 
gebieden. De volgende stap is een nieuwe invulling voor de Cityring. 
Het doorgaand autoverkeer maakt plaats voor fietsers, voetgangers 
en groen. De Cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de 
binnenstad. Aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra 
fietsenstallingen moeten gaan bijdragen aan extra reisbeleving naar de 
binnenstad.  

Meedenken en meedoen
De dynamiek in de binnenstad is groot, dus blijft de Agenda Binnen-
stad steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, 
nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Artist impression

Artist impression
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Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, 
Marc van Akkeren en Robert Hornikx.

Voor de zomer van 2023 start de 2e fase van de aanleg Stadsforum. 
Het gaat om verdere uitbreiding van het plein. De gemeente brengt 
de rijbaan voor autoverkeer op de Paleisring, Stadhuisplein en een 
klein stukje van de Schouwburgring terug naar 1 rijstrook. Aan de 
zuidkant komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Deze werk-
zaamheden duren tot en met het 2e kwartaal van 2024. 

In 2024 start het aanpassen van de Heuvelring, de Noordhoekring en 
het oostelijk deel van de Paleisring. Deze straten krijgen een 
30 km/uur inrichting met 1 rijstrook. Met het opnieuw inrichten 
verdwijnen de tijdelijke maatregelen en ontstaat een aantrekkelijker 
beeld. In 2025 volgt de ombouw van de Bisschop Zwijsenstraat naar 
een fietsstraat. 

Verkeersmaatregelen
Dit jaar nemen we ook al maatregelen om de hoeveelheid doorgaand 
verkeer in het centrum te verminderen. Zo houden we de binnenstad 
ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor wie er moet zijn. In 
2022 doen we daarvoor de volgende aanpassingen:
- een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat; rijden richting  
 Paleisring niet meer mogelijk;
- een linksaf-verbod op de Paleisring; rijden richting Bisschop  
 Zwijsenstraat niet meer mogelijk;
- op de kruising bij ijssalon Intermezzo wordt doorgaand ver- 
 keer meer geleid richting  Burgemeester Brokxlaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Op de hoogte houden
Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), 
Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) 
kunt u zich aanmelden om via mail bericht te ontvangen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Aanmelden kan via www.tilburg.nl/binnenstad.

Stadsforum en ombouwen Cityring
In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de 
cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden 
voor het verkeer dat er wel moet zijn. Denk aan bewoners, bezoekers, 
hulpdiensten en bussen. Minder doorgaand verkeer betekent ook een 
binnenstad die groener, aangenamer en verkeersveiliger is. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De eerste werkzaamheden 
hiervoor starten in maart. De laatste zijn gepland voor 2025.

Stap voor stap
Op 7 maart 2022 start de aanleg van het Stadsforum. De 1e fase bestaat 
uit het aanpassen van het Willemsplein. Eerst wordt de ‘Maauwmuur’ 
verwijderd. Deze krijgt een nieuwe plek in de stad. Daarna volgt de 
sloop van de parkeergarage onder het Willemsplein en komt er een 
nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start 
de aanleg van het nieuwe plein. Daar komen straks de markt en 
evenementen, zoals de kermis. 

Werkzaamheden
De meest opvallende werkzaamheden in de stad:

De Bankier
De komende maanden gaat de bouw snel de hoogte in. Voor de veilig-
heid is de Magazijnstraat tijdens werktijd afgesloten. In de avonden en 
in het weekend is het wel mogelijk om via de Magazijnstraat naar de 
Spoorlaan te rijden. Tijdens werktijden kan de auto weg via de Tele-
graafstraat richting Heuvelring. 

Willem II straat
Het werk tussen de Tuinstraat en de Spoorlaan is gestart. Wie met de 
auto naar de binnenstad wil, kan via de Langestraat of via de route 
Heuvelring-Telegraafstraat-IJzerstraat-Tuinstraat. 

Nieuwlandstraat
Na de zomervakantie start het vervangen van de 
kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dit duurt tot en met 2023. 
Dit werk is vergelijkbaar met de werkzaamheden die eerder in de 
Noordstraat zijn uitgevoerd. 

Agenda Binnenstad 
Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone 
worden meer dan 4.000 woningen gebouwd. De gemeente wil een 
aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dat vraagt om 
een nieuw soort binnenstad waar mensen veel gebruik van kunnen 
maken en waar van alles te doen is. 

Door de vele hijskranen is het meteen duidelijk dat Tilburg bouwt aan 
de stad. Het lijkt soms chaotisch, maar we weten waar we naar toe 
werken. In een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigena-
ren en gemeente is de ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de 
plannen voor de komende jaren om die nieuwe binnenstad voor elkaar 
te krijgen. De agenda is te vinden op www.agendabinnenstadtilburg.nl

Compacte groene binnenstad
Voor de zomer rondt de gemeente de werkzaamheden af rondom de 
Emmapassage en de Frederikstraat. Daardoor ontstaat een winkelrond-
je, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. Er komt ook meer groen in de 
stad, pleinen met zitplekken en verschillende soorten beplanting. 

Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van 
functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad 
staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken. 

De volgende stap
Ook rond de binnenstad is er veel veranderd. De Piushaven, het 
Veemarktwartier (013) en de Spoorzone zijn inmiddels aantrekkelijke 
gebieden. De volgende stap is een nieuwe invulling voor de Cityring. 
Het doorgaand autoverkeer maakt plaats voor fietsers, voetgangers 
en groen. De Cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de 
binnenstad. Aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra 
fietsenstallingen moeten gaan bijdragen aan extra reisbeleving naar de 
binnenstad.  

Meedenken en meedoen
De dynamiek in de binnenstad is groot, dus blijft de Agenda Binnen-
stad steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, 
nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 
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Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, 
Marc van Akkeren en Robert Hornikx.

Voor de zomer van 2023 start de 2e fase van de aanleg Stadsforum. 
Het gaat om verdere uitbreiding van het plein. De gemeente brengt 
de rijbaan voor autoverkeer op de Paleisring, Stadhuisplein en een 
klein stukje van de Schouwburgring terug naar 1 rijstrook. Aan de 
zuidkant komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Deze werk-
zaamheden duren tot en met het 2e kwartaal van 2024. 

In 2024 start het aanpassen van de Heuvelring, de Noordhoekring en 
het oostelijk deel van de Paleisring. Deze straten krijgen een 
30 km/uur inrichting met 1 rijstrook. Met het opnieuw inrichten 
verdwijnen de tijdelijke maatregelen en ontstaat een aantrekkelijker 
beeld. In 2025 volgt de ombouw van de Bisschop Zwijsenstraat naar 
een fietsstraat. 

Verkeersmaatregelen
Dit jaar nemen we ook al maatregelen om de hoeveelheid doorgaand 
verkeer in het centrum te verminderen. Zo houden we de binnenstad 
ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor wie er moet zijn. In 
2022 doen we daarvoor de volgende aanpassingen:
- een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat; rijden richting  
 Paleisring niet meer mogelijk;
- een linksaf-verbod op de Paleisring; rijden richting Bisschop  
 Zwijsenstraat niet meer mogelijk;
- op de kruising bij ijssalon Intermezzo wordt doorgaand ver- 
 keer meer geleid richting  Burgemeester Brokxlaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Op de hoogte houden
Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), 
Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) 
kunt u zich aanmelden om via mail bericht te ontvangen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Aanmelden kan via www.tilburg.nl/binnenstad.

Stadsforum en ombouwen Cityring
In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de 
cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden 
voor het verkeer dat er wel moet zijn. Denk aan bewoners, bezoekers, 
hulpdiensten en bussen. Minder doorgaand verkeer betekent ook een 
binnenstad die groener, aangenamer en verkeersveiliger is. Er komt 
meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De eerste werkzaamheden 
hiervoor starten in maart. De laatste zijn gepland voor 2025.

Stap voor stap
Op 7 maart 2022 start de aanleg van het Stadsforum. De 1e fase bestaat 
uit het aanpassen van het Willemsplein. Eerst wordt de ‘Maauwmuur’ 
verwijderd. Deze krijgt een nieuwe plek in de stad. Daarna volgt de 
sloop van de parkeergarage onder het Willemsplein en komt er een 
nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start 
de aanleg van het nieuwe plein. Daar komen straks de markt en 
evenementen, zoals de kermis. 

Werkzaamheden
De meest opvallende werkzaamheden in de stad:

De Bankier
De komende maanden gaat de bouw snel de hoogte in. Voor de veilig-
heid is de Magazijnstraat tijdens werktijd afgesloten. In de avonden en 
in het weekend is het wel mogelijk om via de Magazijnstraat naar de 
Spoorlaan te rijden. Tijdens werktijden kan de auto weg via de Tele-
graafstraat richting Heuvelring. 

Willem II straat
Het werk tussen de Tuinstraat en de Spoorlaan is gestart. Wie met de 
auto naar de binnenstad wil, kan via de Langestraat of via de route 
Heuvelring-Telegraafstraat-IJzerstraat-Tuinstraat. 

Nieuwlandstraat
Na de zomervakantie start het vervangen van de 
kabels en leidingen in de Nieuwlandstraat. Dit duurt tot en met 2023. 
Dit werk is vergelijkbaar met de werkzaamheden die eerder in de 
Noordstraat zijn uitgevoerd. 

Agenda Binnenstad 
Tilburg heeft grootse plannen. In de binnenstad en de Spoorzone 
worden meer dan 4.000 woningen gebouwd. De gemeente wil een 
aantrekkelijke stad zijn voor bezoekers en bewoners. Dat vraagt om 
een nieuw soort binnenstad waar mensen veel gebruik van kunnen 
maken en waar van alles te doen is. 

Door de vele hijskranen is het meteen duidelijk dat Tilburg bouwt aan 
de stad. Het lijkt soms chaotisch, maar we weten waar we naar toe 
werken. In een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, eigena-
ren en gemeente is de ‘Agenda Binnenstad’ gemaakt. Hierin staan de 
plannen voor de komende jaren om die nieuwe binnenstad voor elkaar 
te krijgen. De agenda is te vinden op www.agendabinnenstadtilburg.nl

Compacte groene binnenstad
Voor de zomer rondt de gemeente de werkzaamheden af rondom de 
Emmapassage en de Frederikstraat. Daardoor ontstaat een winkelrond-
je, wat het winkelen aantrekkelijk maakt. Er komt ook meer groen in de 
stad, pleinen met zitplekken en verschillende soorten beplanting. 

Voor alle delen van de binnenstad zoeken we naar een goede mix van 
functies, zodat er geen leegstand ontstaat. In de Agenda Binnenstad 
staan ook acties om de cultuur en de evenementen te versterken. 

De volgende stap
Ook rond de binnenstad is er veel veranderd. De Piushaven, het 
Veemarktwartier (013) en de Spoorzone zijn inmiddels aantrekkelijke 
gebieden. De volgende stap is een nieuwe invulling voor de Cityring. 
Het doorgaand autoverkeer maakt plaats voor fietsers, voetgangers 
en groen. De Cityring verbindt dan alle bijzondere sferen in en rond de 
binnenstad. Aantrekkelijke routes, duidelijke bewegwijzering en extra 
fietsenstallingen moeten gaan bijdragen aan extra reisbeleving naar de 
binnenstad.  

Meedenken en meedoen
De dynamiek in de binnenstad is groot, dus blijft de Agenda Binnen-
stad steeds in ontwikkeling. Iedereen met ideeën voor de binnenstad, 
nodigen we uit om mee te denken en mee te doen.  Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 
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Team Wijken
Heeft u een idee of initiatief voor uw wijk? Neem dan contact met Team 
Wijken. U kunt ze bellen via telefoonnummer14 013 of stuur een e-mail.

Noordhoek
Robert Hornikx  robert.hornikx@tilburg.nl
Marc van Akkeren  marc.van.akkeren@tilburg.nl 
Binnenstad en Spoorzone
Bart van Dalen  bart.van.dalen@tilburg.nl 
Chris Liebregts  chris.liebregts@tilburg.nl 

Van links naar rechts: Chris Liebregts, Bart van Dalen, 
Marc van Akkeren en Robert Hornikx.

Voor de zomer van 2023 start de 2e fase van de aanleg Stadsforum. 
Het gaat om verdere uitbreiding van het plein. De gemeente brengt 
de rijbaan voor autoverkeer op de Paleisring, Stadhuisplein en een 
klein stukje van de Schouwburgring terug naar 1 rijstrook. Aan de 
zuidkant komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen. Deze werk-
zaamheden duren tot en met het 2e kwartaal van 2024. 

In 2024 start het aanpassen van de Heuvelring, de Noordhoekring en 
het oostelijk deel van de Paleisring. Deze straten krijgen een 
30 km/uur inrichting met 1 rijstrook. Met het opnieuw inrichten 
verdwijnen de tijdelijke maatregelen en ontstaat een aantrekkelijker 
beeld. In 2025 volgt de ombouw van de Bisschop Zwijsenstraat naar 
een fietsstraat. 

Verkeersmaatregelen
Dit jaar nemen we ook al maatregelen om de hoeveelheid doorgaand 
verkeer in het centrum te verminderen. Zo houden we de binnenstad 
ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor wie er moet zijn. In 
2022 doen we daarvoor de volgende aanpassingen:
- een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat; rijden richting  
 Paleisring niet meer mogelijk;
- een linksaf-verbod op de Paleisring; rijden richting Bisschop  
 Zwijsenstraat niet meer mogelijk;
- op de kruising bij ijssalon Intermezzo wordt doorgaand ver- 
 keer meer geleid richting  Burgemeester Brokxlaan. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart van Dalen via de mail 
(bart.van.dalen@tilburg.nl) of via telefoonnummer 14013. 

Op de hoogte houden
Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), 
Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) 
kunt u zich aanmelden om via mail bericht te ontvangen bij nieuwe 
ontwikkelingen. Aanmelden kan via www.tilburg.nl/binnenstad.
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Waar zouden we zijn... zonder zo'n team op het terrein?

Het Spoorpark gaat met grote ambities 2022 in

Het Spoorpark heeft een roerig jaar achter de rug. Het werd voor-
al getekend door corona. Van de zomer was bij mooi weer geen 
terras of café open. Dat was te merken in het Spoorpark. Het werd 
soms bijna overlopen. Er werd veel gewandeld en scholieren ont-
vluchtten hun gedwongen thuissituatie. Ook de hangjeugd wist 
het Spoorpark te vinden. Soms zijn er probleempjes, maar het is 
nog allemaal beheersbaar. Zolang ze zich goed gedragen zijn ze na-
tuurlijk hier ook welkom.

de buurt kwam de reactie van: “O 
jee, wat gebeurt daar?” Het was 
zó druk dat tot tweemaal toe het 
park ontruimd moest worden. 
Daarbuiten was het met de hulp 
van de beveiliging gelukkig onder 
controle. Toen is wel het idee ont-
staan om tellers bij de ingangen te 
plaatsen om het aantal bezoekers 
te registreren.

Trots vertelt Sophie over de groep 
van plusminus 50 vrijwilligers. Die 
zijn uiterst belangrijk om te zor-
gen dat het Spoorpark netjes blijft, 
zonder honden, dat rommel wordt 
opgeruimd en voor klein groenon-
derhoud. Ze zorgen er samen met 
de officiële beveiligers voor dat het 
Spoorpark voor iedereen een vei-
lige plek is. Met de extra belasting 
tijdens de coronaperiode was dat 
toch een hele klus. Het team Park-
Coaches vraagt om uitbreiding, 
zoals ook het team Torenwachters. 
Er wordt een vrijwilligersmarkt ge-
organiseerd om kennis te maken 

met de functies en aard van het 
vrijwilligerswerk.

Dit jaar komen er nieuwe speel-
toestellen bij voor de kleinere kin-
deren, waaronder een glijbaan en 
een klimnet. Voor deze kleintjes 
komen er zelfs kleine raderboot-
jes, die vanaf de kant onder bege-
leiding kunnen worden bestuurd. 
Nu de coronaperiode voorbij is, 
is er weer volop ruimte voor eve-
nementen. Zo staan de Roadburn 
Camping en het Mout Bierfestival 
op de evenementenkalender. Het 
Spoorpark Live, dat eerder wegens 
corona niet door kon gaan, komt 
straks in juni, het Wijn Festijn 
in augustus en in oktober komt 
Festival Circolo -voorheen in het 
Leijpark- in het Spoorpark. De am-
bities zijn groot, dat belooft nog 
veel meer voor de toekomst. Het 
Spoorpark is geweldig, en moet 
vooral geweldig blijven.

 Wil Verheggen
 Anja Eijkenmans

Enthousiast vertelt Sophie over 
'haar' Spoorpark. In de coronaperi-
ode had het nog meer dan anders 
een sociale functie. Het was een 

echte ontmoetingsplek geworden 
toen de cafés en terrassen dicht 
waren. Dat gaf een oncontroleer-
bare toeloop op het park. Vanuit 
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Het bruisend hart van de wijk aan het werk.

Het Spoorpark gaat met grote ambities 2022 in

Wijkraad wil spil zijn tussen gemeente en wijk

Verkiezingsspecial 2022

Burgemeester Weterings over de gemeenteraadsverkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in Tilburg kunt 
u uw stem uitbrengen en op die manier invloed uitoefenen op de wijze waarop onze gemeente 
bestuurd wordt. 

De gemeenteraad vertegenwoordigt uw belan-
gen, bepaalt de hoofdlijnen van het gemeen-
telijk beleid en controleert of het college van 
burgemeester en wethouders dat beleid naar 
behoren uitvoert. Door te stemmen, praat u in-
direct vier jaar lang mee in de gemeenteraad over 
de dingen die in uw directe leefomgeving spelen.  
En dat gaat over zaken die elke inwoner van onze 
gemeente raken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
de ontwikkeling van ons stadshart tot een fijne 
plek om te wonen en werken, de voorzieningen 
die er zijn voor kwetsbare inwoners of de wijze 
waarop we de jongste Tilburgers vanaf dag één 
een goede start kunnen geven. 

Stemmen is voor velen van ons een vanzelfspre-
kendheid. Het is goed om je te realiseren dat het 
tegelijkertijd een voorrecht is. In vrijheid kunnen 
en mogen stemmen is een recht dat niet iedereen 
ter wereld heeft. Een fundament onder onze de-
mocratische samenleving. Dus ik roep u bij deze 
op: maak gebruik van uw stemrecht en laat 
van u horen. Zorg ervoor dat ook uw geluid de 
komende vier jaar in de gemeenteraad wordt ver-
tegenwoordigd.” 

Theo Weterings, 
burgemeester gemeente Tilburg 

Hier kun je stemmen
In het gebied van onze 

wijkkrant kun je stemmen bij 
In De Boomtak, Odulphus-
lyceum, Cinecitta en Pathé. 

Meer weten over organisatie, 
mogelijkheden en regels van 
de verkiezingen in Tilburg? 

www.tilburg.nl/stad-bestuur/
bestuur/verkiezingen

Rien en Theo zijn beiden al lang actief in onze wijk en lid van 
wijkraad De Noordhoek. De wijkraad heeft momenteel geen for-
mele relatie met de gemeenteraad, het is geen voorportaal of het 
kleinere broertje van. De wijkraadleden worden ook niet gekozen, 
iedereen uit onze buurt kan zich aanmelden. Momenteel zijn er 
13 leden.

De wijkraad is een actieve club 
vrijwilligers die zich inzet voor de 
mensen uit de buurt. “We verga-
deren ongeveer tien keer per jaar, 
maar niet iedereen hoeft er altijd 
bij te zijn, het gaat ons er vooral 
om actief te zijn in de buurt.” Zo 
zijn de vrijwilligers van de wijkraad 
betrokken bij de pilot Omge-
vingsplan Noordhoek, het project 
Dementievriendelijke Gemeente, 
IKC-werkgroep, de vlaggetjes en 
de rode en groene kaarten. De 
wijkraad werkt ook veel samen 
met andere instellingen zoals Con-
tourdeTwern, bijvoorbeeld tegen 
eenzaamheid.

Speerpunten voor de nieuwe 
gemeenteraad
De wijkraad zou graag meer en 
vooral eerder betrokken worden 

bij ontwikkelingen in de wijk, bij-
voorbeeld het IKC, herontwik-
keling Gianotten en de Waterto-
renlocatie. “We willen graag een 
brugfunctie vervullen tussen de te-
kentafels van het gemeentehuis en 
onze buurt en de bewoners.” Ook 
uit het interactieve proces rond de 
Pilot Omgevingsplan zijn duidelij-
ke wensen naar voren gekomen. 
“Meer groen, speelplekken én par-
keerplaatsen, creatief omgaan met 
bestaande parkeerplekken zoals 
aan Ringbaan West of bij Knegtel. 
En meer inzetten op groene gevels 
en slingers.” Ook willen ze dat de 
Noordhoek voor iedereen blijft en 
divers bouwt voor jongeren, ge-
zinnen en ouderen. Verder maken 
ze zich zorgen over sluipverkeer 
dat kan toenemen door allerlei 
verkeersontwikkelingen rond de 

cityring. Ten slotte is de wijkraad 
erg trots op de vele vrijwilligers en 
de sociale functie die zij hooghou-
den voor onze buurt. “De sociale 
agenda loopt nu erg goed. Maar 
een vrijwilligerscoördinator zou 
ons helpen dit te behouden en te 
versterken.”

Kennismaken met leden van de 
wijkraad? In stembureau In De 
Boomtak kun je ze tijdens de ver-
kiezingen ontmoeten. 

Meer informatie via 
www.stichtingnoordhoek.nl/
wijkraad 

 Laurens Elzinga
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In gesprek met Julian Zieleman, nummer 2 op de lijst voor D66 
Tilburg. Julian woont samen met zijn partner Max en twee Britse 
kortharen in De Stadsheer, randje Noordhoek. 

D66 Tilburg LIJST 2

Ze wandelen graag door het 
Dwaalgebied, richting het Radio-
pleintje. “Lekker toeven bij Lunch-
café Nieuwland en koeken halen 
bij banketbakkerij Van Vlerken. 
Maar ook vaak naar het Spoor-
park natuurlijk, een park van en 
voor Tilburgers.” Hij werkt voor de 
provincie Brabant als beleidsme-
dewerker Energie. Julian is al acht 
jaar actief in de Tilburgse politiek 
waarvan de laatste vier jaar als 
raadslid en vicefractievoorzitter. 
Hij houdt zich onder andere bezig 
met wonen, klimaat, mobiliteit en 
Stadsforum en Koningswei. 

Julian typeert zijn partij als een
progressieve, sociaal-liberale 
en groene partij
D66 zit al 12 jaar in het college, 
waarvan de laatste 8 jaar als groot-
ste coalitiepartij. “Vriend en vijand 
zijn het erover eens dat Tilburg in 
die periode mooier, bruisender en 
zelfverzekerder is geworden. Til-
burg doet ertoe en inwoners zijn 
meer dan ooit trots op hun stad.” 
D66 wil deze succesvolle koers 
continueren en de volgende stap 
zetten met Tilburg. “Als D66 bestu-
ren we met visie en lef: we durven 
te investeren en kiezen voor kwa-
liteit. Het Spoorpark, de LocHal, 
de Spoorzone en de Piushaven zijn 
onder leiding van D66-wethouders 
tot wasdom gekomen. We gaan 

voor een Tilburg vol zelfvertrou-
wen dat een voortrekkersrol in Ne-
derland kan vervullen.” 

En verder? 
Met de pilot Omgevingsplan 
Noordhoek en de inzet van vele 
vrijwilligers is de Noordhoek een 
voorbeeld voor heel Tilburg. Uit-
eindelijk is dat waar Tilburg echt 
op draait: niet de politiek, maar de 
inzet van ons allemaal. 

Meer weten over D66? 
www.d66.nl/tilburg 
en social media. 

Drie topspeerpunten voor D66  
   Ten eerste meer betaalbare woningen bouwen die aansluiten 

op de behoefte van de wijk, bijvoorbeeld op het watertorenter-
rein. “Slim bouwen voor de behoefte die er is en zo proberen de 
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.” 

   Als tweede een autoluwe binnenstad en cityring met meer 
ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. 

   En ten slotte het klimaat. Samen als wijk werken aan meer 
duurzame energie, goed geïsoleerde en aardgasvrije woningen. 
“We verbeteren in elke wijk de klimaatadaptie door bijvoorbeeld 
meer groen toe te voegen en koele plekken te creëren.”

Drie topspeerpunten van de LST  
   Een fulltime wethouder voor alleen de wijken. Een wethou-

der met daadkracht, die door de bureaucratie heen breekt.  
Die problemen van de gewone burger snel oplost. 

   Meer toezicht voor wijken waar meer overlast of verloedering 
is. Daar moet geïnvesteerd worden in sociaalvaardige en krach-
tige handhavers, rolmodellen die iets uitstralen of het type 
portier binnenstad. 

   Ten slotte een financieel verantwoord bestuur. Het viel in 
het verleden nog mee, maar de laatste jaren gaat er elk jaar 
heel veel meer uit dan er binnenkomt. Dan krijgen we later de 
rekening alsnog gepresenteerd. 

In gesprek met Hans Smolders, lijsttrekker van Lijst Smolders 
Tilburg, LST. Hans is geboren in Tilburg-Zuid, opgegroeid in Oud-
Noord, ging samenwonen in de Reeshof en woont tegenwoordig 
met zijn vrouw in de Blaak. 

Lijst Smolders Tilburg LIJST 1

Hans was captain van de Tilburg 
Trappers, is daarna een koeltech-
nisch bedrijf begonnen en ver-
kocht zijn bedrijf in 2001. In 2002 
hielp hij Pim Fortuyn omdat hij 
“een klik had met Pim en zijn 
boodschap, over problemen van 
de gewone man en de problemen 
van massa-immigratie. Pim For-
tuyn liep er niet voor weg, hij zei 
waar het op stond, dat sprak mij 
erg aan.” Hans ging daarna zelf in 
de politiek. 

De LST is een constructieve
 volkspartij
“De politiek ingaan moet je niet 
voor jezelf doen, je moet het voor 
de Tilburgers doen. Daarom ben 
ik altijd bereikbaar en aanwezig, 
vooral in de wijken. Ik zit in de 
haarvaten van de wijken.” Hans 
bouwt zo een relatie op met de 
burgers, “Ik denk dat ik daarom 
ook drie keer de prijs Politicus van 
het jaar heb gewonnen. Maar het 
gaat uiteindelijk om Tilburg beter 
maken. Vanuit de oppositie is dat 
moeilijker dan vanuit de coalitie.” 
Hans wil dan ook meebesturen, als 
wijkwethouder. Daar was LST in 
2018 dichtbij als Tilburgs grootste 
partij. Maar de partij werd uitge-
sloten. “Ondemocratisch en on-
fatsoenlijk, naar mij, mijn partij en 
vooral onze achterban. Dit soort 

electorale spelletjes vervreemt de 
kiezer nog meer van de politiek 
en de opkomst in Tilburg is al niet 
bijster hoog. Wij zouden als volks-
partij juist de verbinding naar de 
wijken kunnen leggen.”

En verder? 
Hans ziet zijn volkspartij juist als 
een ideale combinatie met be-
stuurspartijen, het beste van beide 
werelden. Niet uitsluiten maar el-
kaar versterken. 

Meer weten over LST? 
www.lijstsmolders.nl en Facebook.
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In gesprek met Niels van Stappershoef, lijsttrekker van VVD Til-
burg. Niels is 31 jaar en geboren en getogen in Tilburg. Hij woont 
tegenwoordig in de Bisschop Zwijsenstraat en komt vaak op be-
zoek bij zijn oma die op de Noordhoekring woont, en heeft dus 
ook wel wat met de wijk. 

VVD TilburgGroenLinks LIJST 4LIJST 3

Drie topspeerpunten voor GroenLinks  
   Meer groen in de stad. “Het zou mooi zijn als meer mensen 

gebruik maken van subsidieregelingen voor bijvoorbeeld gevel-
tuintjes of groene daken.” 

   Een sociale stad voor iedereen. Duurzaam en betaalbaar 
wonen, meer mixen van verschillende woningen in de wijken. 
“Hiervoor willen wij meer bouwen, divers bouwen en aanslui-
ten bij de behoefte in een wijk. En wij zijn voorstander van een 
zelfbewoningsplicht.” 

   Als derde punt een open stad, open voor iedereen, eerlijk voor 
iedereen ongeacht je afkomst, geloof, opleiding of portemon-
nee. Hiervoor zijn gelijke kansen in werk en onderwijs erg 
belangrijk. 

De VVD-speerpunten voor de komende vier jaar
   Voldoende woningen voor iedereen, 2.500 nieuwe woningen 

per jaar. Meer goedkope koopwoningen en middeldure huur-
woningen om hiermee de doorstroming te vergroten, minder 
scheefwonen en daardoor meer beschikbare sociale huurwonin-
gen. 

   Ten tweede meer aandacht voor veiligheid, van zwerfval, 
straatintimidatie tot ondermijning. Maar met gezond boeren-
verstand. “Het reguleren van softdrugs werkt beter dan het 
verbieden, dan krijg je veel meer rottigheid op straat.” 

   Tenslotte de leefbaarheid in de wijken vergroten. Onderhoud 
moet op orde zijn, genoeg ruimte voor groen en speelplekken. 
En de sociale voorzieningen in de wijken beter benutten en 
verbinden. “Ik vind de sociale kracht van voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld wijkcentrum De Boomtak, erg belangrijk.”

In gesprek met Arne Kramer, nummer 4 voor GroenLinks Tilburg. 
Arne heeft al in heel wat Nederlandse steden gewoond en is uit-
eindelijk voor werk naar Brabant gekomen. 

Hij werkt voor de gemeente Eind-
hoven aan de ruimtelijke opgaven 
rondom de luchthaven, universi-
teit en de High Tech Campus. Nu 
woont hij in de Boomstraat met 
zijn schoonfamilie om de hoek 
in de Dionysiusstraat. “Het is erg 
prettig wonen en leven in de Bo-
menbuurt, dat gun ik iedereen in 
Tilburg. Daarom wil ik actief wor-
den in de politiek”. Ondertussen is 
Arne een half jaar burgerraadslid 
voor GroenLinks.

Arne typeert zijn partij 
meer als een beweging dan 
een politieke partij
“We willen de stad in beweging 
brengen, richting een groene en 
sociale stad voor iedereen.” Groen-
Links wil de stad samen met natuur 
ontwikkelen, niet als twee aparte 
zaken. De afgelopen jaren is er flink 
geïnvesteerd in groenere straten, 
schoolpleinen en speelplekken. Op 
het Stadsforum en Koningsplein 
komen meer betaalbare woningen, 
meer ruimte voor wandelen en 
fietsen én meer groen. Op initiatief 
van GroenLinks wordt de nieuwe 
stadsnatuurkaart in de raad be-
handeld waarmee de groenstruc-
turen in de stad beter beschermd 
gaan worden. Arne kent de Kloos-
tertuin goed, zijn schoonvader was 
een van de beheerders. “Het is een 

prachtige tuin, een prima speel-
plek voor kinderen en ontmoe-
tingsplaats voor buurtbewoners. 
Nieuwe ontwikkelingen zoals het 
IKC moeten daar wel bij passen. 
Ontwikkelingen en omgeving in 
balans!”

En verder? 
Passend bij het ideaal van een vrij-
zinnige samenleving zal Groen-
Links geen enkele partij op voor-
hand uitsluiten. Medebewoners 
van de Noordhoek en Centrum 
kunnen Arne ook altijd benaderen 
voor een bakje koffie. 

Meer weten over GroenLinks?
www.tilburg.groenlinks.nl en de 
social media. 

Hij sport veel, crossfit en golf, en 
rijdt graag motor door het Bra-
bantse landschap. Hij heeft Be-
stuurskunde gestudeerd aan de 
Universiteit Tilburg en (inter)na-
tionale Veiligheid in Leiden. Niels 
heeft o.a. in Brussel gewoond en 
gewerkt en werkt op dit moment 
bij de NCTV (Nationaal Coördina-
tor Terrorismebestrijding en Veilig-
heid) op het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid in Den Haag. 

Niels typeert zijn partij als een 
realistische, eerlijke partij met 
gezond boerenverstand
Een liberale partij waarin vrijheid 
en verantwoordelijkheid samen-
gaan. “Wij zijn voor minder over-
heid zodat mensen zoveel mogelijk 
zelf hun leven, hun vrijheid kun-
nen inrichten. De VVD is er ook 
voor hen die dat nodig hebben. 
Maar dan met een gemeente als 
springplank en niet als hangmat.” 
De VVD is initiatiefnemer van het 
Topsportfonds, het ondersteunen 
van topsporters in Tilburg en van 
het actieplan straatintimidatie. “In 
Tilburg moet iedereen veilig over 
straat kunnen, jong en oud, man 
en vrouw”. Niels is er trots op dat 

Tilburg een van de laagste woon-
lasten van ons land heeft en dat 
we extra ruimte hebben gecreëerd 
voor onze MKB-sector met de ont-
wikkeling van Wijkevoort. 

En verder? 
De VVD zou wijkraden meer re-
presentatief willen zien met vol-
doende budget voor in de wijk. 
“Zo brengen we het gemeentehuis 
nog dichter bij de wijk, straat en 
mensen.” 

Meer weten over de VVD? 
www.tilburgsevvd.nl 
en social media.
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In gesprek met nummer 11 van het CDA, Jan Goossens. Jan is ge-
trouwd met Bernadette, heeft drie volwassen dochters en vier 
kleinkinderen. Hij woont aan de De Regenboogstraat en is vanuit 
daar al 12 jaar actief in en voor onze wijk. 

CDA Tilburg LIJST 6

Hij is momenteel voorzitter van 
de wijkraad en betrokken bij deze 
wijkkrant. Jan was een van de 
initiatiefnemers van het burgeri-
nitiatief Spoorpark. Vanuit onze 
wijkraad werkte hij samen met 
de wijkraad Goirke Hasselt Bouw-
meesterbuurt aan de eerste plan-
nen. “Wij waren destijds niet zo 
fan van de voorgestelde T-Dome 
en hebben het voorstel gedaan om 
er een park te maken. Een prachtig 
park van en voor Tilburgers.” Ook 
was Jan betrokken bij de privati-
sering van In De Boomtak. “Toen 
de gemeente meedeelde dat In De 
Boomtak wegbezuinigd zou wor-
den, zijn wij de wijk ingegaan om 
het te behouden. Tegen de stroom 
in. Maar het is gelukt!” 
 
Jan Goossens typeert het CDA 
als een partij die kiest voor mens 
en samenleving
De gemeente moet dit ondersteu-
nen of faciliteren. Als de basis op 
orde is, kunnen de mensen het 
verder zelf afmaken. “Dat doen wij 
hier in de Bomenbuurt en dat gun 
ik elke wijk in Tilburg. Met ruim 80 

vaste vrijwilligers maken wij onze 
buurt een erg leuke buurt om in 
te wonen, nu ook tijdens corona. 
Samen tegen eenzaamheid, ver-
bindingen zoeken, er samen uit-
komen. Dat is Samen volgens het 
CDA.”

En verder? 
Het CDA is een partij van gedeelde 
normen en waarden, een partij van 
samen, niet alleen voor kerkgan-
gers, maar voor iedereen. 

Meer weten? 
www.cdatilburg.nl en social media.

Drie topspeerpunten voor het CDA zijn  
   Het tegengaan van armoede en eenzaamheid. Hierbij moet 

per wijk of buurt maatwerk geleverd worden. Verschillende 
problemen, verschillende oplossingen. “Het CDA is voorstander 
van het beter inzetten van de wijkraden met bijvoorbeeld een 
wijkbudget. Wij willen 1 miljoen investeren in het versterken van 
maatschappelijke verbanden en de dagelijkse leefomgeving.”

   Punt twee is het verduurzamen van de woningen. De energie-
transitie is voor veel mensen duur en ingewikkeld, daarom wil 
het CDA een gratis energieadvies voor alle Tilburgers. 

   Als derde punt een betere regie op het besteden van zorggeld. 
“Dit is voor de mensen die het echt nodig hebben, niet voor 
zorgcowboys of mensen die het makkelijk zelf kunnen betalen.”

In gesprek met Helma Oostelbos, lijsttrekker voor de Socialisti-
sche Partij Tilburg. Helma is geboren aan het Smidspad waar haar 
ouders een loodgietersbedrijf hadden. Later verhuisden ze naar 
de nieuwe wijk Tilburg-Noord. 

SP Tilburg LIJST 5

De SP-speerpunten voor de komende verkiezingen
   Ten eerste betaalbaar wonen. Wij willen de wachtlijsten voor 

sociale huur wegwerken. Door meer te bouwen in de stad maar 
bijvoorbeeld ook op Wijkevoort. Liever een gedeelte voor wo-
ningen dan ontwikkelen voor blokkendozen voor de transport-
bedrijven. 

   Ten tweede leefbare wijken met meer genoeg groen en speel-
ruimte. Zoals recent aan Ringbaan Zuid waar project PuijAcker 
terug naar de tekentafel moest. Sociale woningbouw verdient 
net zo goed een leefbare omgeving als duurdere woningbouw. 

   Ten derde het armoedebeleid. Helma hekelt de bezuinigin-
gen op de minimaregeling, zoals de gemeentelijke bijdrage aan 
collectieve ziektekostenverzekering voor minima en de Mee-
doenregeling. Wat de SP betreft moet de bestaanszekerheid van 
de inwoners die het moeilijk hebben omhoog. Nu is het eerst 
bezuinigen en dan maar kijken hoe het uitpakt. En dat voor 
mensen die het financieel erg moeilijk hebben!”

Tegenwoordig woont ze met haar 
man en drie kinderen in Armhoef-
se Akkers. Ze heeft op het voor-
malig Pauluslyceum gezeten, een 
tijdje fysiotherapie gestudeerd 
en is afgestudeerd aan de HEAO. 
Daarna is ze voor een accoun-
tantskantoor gaan werken, heeft 
ze een eigen administratiekantoor 
gehad en nu werkt ze op de finan-
ciële afdeling van het TweeSteden 
Ziekenhuis. Daarnaast was Helma 
vijf jaar voorzitter van de wijkraad 
Armhoefse Akkers en sinds 2013 
actief voor de SP. 

Ze typeert de SP als een sociale
en actieve partij
“De SP kwam in 2013 naar onze 
wijk en ik was gelijk gecharmeerd 
van de persoonlijke en oprechte 
benadering. En dat is niet veran-
derd. De SP is geïnteresseerd in de 
persoonlijke verhalen van mensen. 
De SP trekt er elke maand op uit, 
een wijk of dorp bezoeken, men-
sen spreken. Die verhalen brengen 
wij als politici naar de gemeente-
raad. En dus niet alleen tijdens ver-
kiezingstijd!”

En verder? 
De SP is voorstander van initiatie-
ven vanuit inwoners zelf, zoals het 
buurthuis in Broekhoven, maar 
ook de Ouderkamers op de basis-
scholen. Een groot succes in Til-
burg-Noord. 

Meer weten over de 
Tilburgse SP? 
www.tilburg.sp.nl 
en de bekende social media.
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In gesprek met Hans Sweep nummer 3 op de lijst voor 50PLUS Til-
burg. Hans is al 40 jaar getrouwd, heeft twee zonen en een klein-
zoon. Hij woonde eerst aan de Generaal Winkelmanstraat, maar 
ondertussen nu al 30 jaar in de Reeshof. Samen met zijn vrouw 
maakt hij het wijkmagazine Focus op Reeshof voor zo’n 45.000 
Reeshofbewoners. 

50PLUS TilburgPartij van de Arbeid LIJST 8LIJST 7

Drie topspeerpunten somt hij op  
   Als eerste betaalbaar wonen. Maar met een goede leefom-

geving, brede stoepen en groen. Geen verschraling van omge-
vingskwaliteit, omdat dat goedkoper is voor de ontwikkelaar. 
Meer bouwen, van 20% naar 40% sociale woningen bij nieuw-
bouw en een zelfbewoningsplicht moeten leiden tot kortere 
wachtlijsten voor een betaalbare woning voor iedereen. 

   Vervolgens klimaat en duurzaamheid. De PvdA wil stadsland-
bouw op Wijkevoort en steunt de bewoners in hun rechtsgang 
tegen de aanleg van logistieke dozen. 

   Ten slotte werk en onderwijs voor iedereen. De belangrijkste 
voorwaarden voor een gezonde toekomst!

Speerpunten van 50Plus zijn
   Meer bouwen voor ouderen. Toch weer de ouderen? “Omdat 

dat goed is voor de jongeren.” Hoezo? “Ouderen wonen soms te 
lang in een te groot huis. Vooral omdat er niet genoeg senioren-
woningen zijn. Als er passende woningen komen voor ouderen, 
komen die er ook voor gezinnen en jongeren.” Wij willen slim 
bijbouwen voor senioren zodat er meer doorstroming komt op 
de woningmarkt. Natuurlijk moet er meer gebouwd worden dan 
alleen voor senioren, het woningtekort is groot. 

   Daarnaast willen wij de WMO verbeteren, de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning, zodat mensen langer hun eigen leven 
kunnen inrichten en bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen. 
Maar dan bij voorkeur wel in een geschikte woning en niet een 
te grote gezinswoning.” Ook stipt hij hierbij de belangrijke func-
ties die wijkcentra, zoals In De Boomtak, hebben. 

   Als derde punt stipt Hans de veiligheid in de wijken, dorpen 
en het centrum aan. Veilig over straat kunnen, fietsen door en 
rond Tilburg, woninginbraken en excessen bestrijden. Bijvoor-
beeld door meer blauw op straat maar ook verlichting en came-
rabeveiliging. 

In gesprek met Hans Rube nummer 4 op de lijst van de PvdA. Hans 
woont in de Mariastraat, samen met zijn juffrouw Hetty van Beek 
die nog steeds bekend is van spel en dansles in Buurthuis Mono-
pole en In De Boomtak. 

Hij heeft rechten gestudeerd aan 
de Tilburgse Universiteit toen dat 
nog leuk werd afgekort. Hij was 30 
jaar journalist voor het Brabants 
Dagblad (en voorloper Nieuws-
blad van het Zuiden), tegenwoor-
dig freelance journalist en sinds 
2018 burgerraadslid voor de PvdA. 
Hans heeft samen met de zoon 
van Wil Verheggen de naam De 
Worst verzonnen voor het appar-
tementencomplex aan de Noord-
hoekring. Een ontwikkeling waar 
toen veel om te doen was.

PvdA Tilburg staat voor een soci-
ale, eerlijke en groene toekomst
Hans ziet zichzelf daarin meer als 
volksvertegenwoordiger dan als 
politicus. “Ik spreek graag veel ver-
schillende mensen in de stad. Hun 
verhalen wil ik naar de gemeente-
raad brengen.” Zoals recent toen 
een bewoonster van het Lindeplein 
hem vertelde over de nieuwe hoge 
stoepranden in de Boomstraat die 
de fietsroute belemmerden. “Vra-
gen gesteld en binnen een week 
opgelost. Daar doe ik het voor!” 
Iets langer geleden heeft de PvdA 
zich verzet tegen de verhoging en 
verhokking van gebouwen aan de 
Pijnboomstraat. Ook het verkeer 
en de openbare ruimte krijgen 
aandacht. Autoluw maken van het 
centrum met een goed totaalplan, 

niet zoals nu met onsamenhan-
gende ingrepen zoals de camera 
bij het Radiopleintje. “Dat zorgt 
alleen maar voor gefrustreerde au-
tomobilisten en sluipverkeer waar 
je dat niet wilt.” 

En verder? 
Hans pleit voor compensatie voor 
ondernemers die de laatste tijd 
veel omzet verloren zijn door coro-
na, maar ook door de voortdurend 
afgesloten straten. 

Meer weten? 
www.tilburg.pvda.nl 
en de social media.

Hans noemt zijn partij een 
familiepartij
“De naam van onze partij is wat 
misleidend, we zijn er niet alleen 
voor de ouderen, ook voor de jon-
geren en vooral de kleinkinderen.” 
50Plus heeft onlangs een raads-
motie ingediend om alle ambte-
naren beter bekend te maken met 
dementie. Ook heeft 50Plus initi-
atief genomen voor een antidis-
criminatie-motie. “Tilburg moet 
een inclusieve stad zijn waar geen 
plaats is voor discriminatie op ba-
sis van welke eigenschap dan ook.” 
Ook heeft de partij een motie in-
gediend om de slachtoffers van de 
oorlog in Nederlands-Indië voort-
aan op 15 augustus te herdenken 
en niet meer gelijk met de 4 mei 
herdenking. 

En verder? 
Hans is lid van de raadscommissie 
voor de Pilot Omgevingsplan in de 

Noordhoek. Hij pleit voor het cre-
atief omgaan met bestaande par-
keerplaatsen, zoals in de Knegtel-
garage, zodat er meer ruimte komt 
voor groen en speelplekken (voor 
de ouderen en kleinkinderen!). 

Meer weten? 
www.50pluspartij.nl/tilburg 
en Facebook.
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we Detailhandelsbeleid. “Hierin 
staan maatregelen om wijkwinkels 
en centra, zoals de Bredaseweg en 
Korvelseweg, te versterken. Niet al-
leen voor de winkeliers, maar ook 
voor werkgelegenheid en leefbaar-
heid.”

En verder? 
Frans vindt dat het belang van de 
zwijgende meerderheid te vaak 
onderbelicht blijft. Stap een voor 
de zwijgende meerderheid is dan 
wel stemmen op 16 maart! 

Meer weten? 
www.lokaaltilburg.nl 
en de social media.
 

In gesprek met Ivan Otten, lijsttrekker van Voor Tilburg. Ivan,  
44 jaar en trotse vader van een zoon van 7 in co-ouderschap, 
woont in de Kruidenbuurt. Hij komt uit een ondernemersgezin en 
is zelf ook ondernemer. 

Voor Tilburg LIJST 10

Hij helpt mensen uit de schulden 
te komen. Hier komt ook zijn po-
litieke motivatie vandaan, mensen 
helpen die in het systeem verstrikt 
zijn geraakt. Ivan vertelt over een 
dakloze man die drie jaar lang 
van het kastje naar de muur is 
gestuurd. “Je hebt een adres no-
dig om een identiteitskaart aan 
te vragen, om zo’n kaart aan te 
vragen heb je een adres nodig… 
en dat heb je weer nodig om een 
uitkering aan te vragen. Ik heb hem 
geholpen en binnen vier maanden 
was alles geregeld en kon hij op 
zijn eerste sollicitatiegesprek. Dat 
maakt mij heel blij, mensen uit de 
ellende helpen.”

Ivan typeert Voor Tilburg als een
partij van impactmakers
“Wij doen niet aan twee maan-
den campagne voeren, wij ma-
ken al 12 jaar lang impact voor 
de Tilburgers.” Niet focussen op 
dure systemen en formulieren, 
maar terug naar de basis. Begin-
nen met luisteren en maatwerk 
leveren. “We gaan samen met de 
inwoners van Tilburg aan de slag, 
zodat ze weer de energie voelen 
om het op eigen kracht te kunnen. 
Mensen trots maken, bijvoorbeeld 
door onze Tilburger van de maand, 
elke maand Tilburgs talent op een 

voetstuk. Door mijn werk heb ik 
gezien dat veel systemen vastzit-
ten in een web van regels en pro-
tocollen waar de mensen met een 
hulpvraag geen baat bij hebben. 
Niet op basis van controle en wan-
trouwen opereren, maar vanuit 
vertrouwen!”

En verder? 
Sporten is heel belangrijk om goed 
te kunnen functioneren, zowel 
conditioneel als op het emotionele 
en sociale vlak. Voor Tilburg maakt 
zich hard om de jeugd tot en met 
16 jaar gratis te laten sporten. 

Meer weten? 
www.voortilburg.nl 
en o.a. op YouTube.

Ivan wil zijn partij niet in drie speerpunten samenvatten, 
dat is te beperkt.  
   Hij vindt alle 013 speerpunten in hun verkiezingsprogramma 

even belangrijk. In het programma zijn ook actiepunten per 
speerpunt opgenomen. 

   Maar vooral zegt hij heel trots te zijn op de lijst van kandida-
ten. “31 Tilburgse specialisten op allerlei gebied van sport, zorg, 
armoede, jeugd, ondernemers tot verkeer en veiligheid.”

In gesprek met Frans van Aarle, lijsttrekker van Lokaal Tilburg. 
Frans is getrouwd met José, heeft een zoon Stefan, schoondochter 
Marjolein en een hondje. Frans is een ondernemer dat is duidelijk. 

Lokaal Tilburg LIJST 9

 De speerpunten voor Lokaal Tilburg.
  Als eerste inwonersparticipatie. “Op ons initiatief is het Actie-

plan Inwonersparticipatie opgesteld en aangenomen. Daardoor 
worden inwoners beter betrokken bij ontwikkelingen in hun 
eigen leefomgeving.” Recente voorbeelden zijn Duveldorp en 
PuijAcker. Deze plannen worden nu samen met de omwonenden 
uitgewerkt, mede dankzij Lokaal Tilburg. “Bij grote stadsontwik-
kelingen zijn wij voorstander van referenda.” 

  Ten tweede een schoon, heel en veilige omgeving. Dit vergroot 
de leefbaarheid. En meer groen in de stad. “Het zou mooi zijn als 
de Boomstraten hun naam meer eer zouden aandoen.” 

  Ten derde “Niemand langs de kant, iedereen kans op werk 
met accent op talent”.

We spreken elkaar boven zijn win-
kel aan de drukke Korvelseweg. 
Hoe hij in de politiek is terecht ge-
komen, is dan ook als ondernemer. 
Al sinds 1980 is hij actief voor het 
MKB in Tilburg. Eerst als bestuurs-
lid bij Winkeliersvereniging ‘Korvel 
Vooruit’, later als voorzitter van 
Ondernemers Federatie Tilburg. 
Een bekend onderwerp was de 
Shopping Mall die in Tilburg-Noord 
zou komen. “Dit zou dramatisch 
zijn geweest voor het centrum en 
de wijkwinkelcentra. Ik heb er een 
jaar voor moeten vechten maar wel 
met succes. Uiteindelijk hebben de 
Tilburgers gesproken via het refe-
rendum, de Mall kwam er gelukkig 
niet.” Hierna was de ondernemer 
ook politicus. 

Frans typeert zijn partij als een
echte lokale partij
Een partij die luistert naar de inwo-
ners en daar actie op onderneemt. 
Een democratische partij met bij-
na 100 leden uit heel Tilburg, le-
den die besluiten wat de koers is 
en wie de kandidaten zijn. “Onze 
standpunten zijn gevoed door de 
Tilburgers, niet door een landelijk 
partijbestuur, echt lokaal!” Lokaal 
Tilburg heeft dit Tilburgse geluid 
laten gelden bij verbeteringen zo-
als in het Kromhoutpark en de bin-
nenstad. En Lokaal Tilburg heeft 
aan de wieg gestaan van het nieu-
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Pim roept iedereen op te gaan 
stemmen: "Geef je onvrede een 
stem, ga niet langer aan de zijkant 
staan maar ga erop uit om veran-
dering teweeg te brengen! Er is nu 
een alternatief in Tilburg!"

En verder? 
Forum voor Democratie wil verder 
de lange wachtlijsten voor huis-
artsen aanpakken, een belangrijke 
basisvoorziening. 

Meer weten? 
Ga naar www.fvd.nl/tilburg 
of Twitter, FaceBook & Instagram.

In gesprek met Anne-Miep Vlasveld, lijsttrekker van de Partij voor 
de Dieren. Anne-Miep komt oorspronkelijk uit Goes, maar is na 
haar studie pedagogiek blijven hangen. 

Partij voor de DierenForum voor Democratie LIJST 12LIJST 11

De belangrijkste speerpunten voor Tilburg zijn
   De belangrijkste speerpunten voor Tilburg zijn: Een wakend 

oog houden op de corona maatregelen. ''Vooralsnog zijn er 
versoepelingen gebracht en dat geeft aan ondernemers in de 
horeca en scholieren wat ademruimte. Dit betekent echter niet 
dat wij ervan af zijn. De ''tijdelijke'' noodwet is voor de vijfde 
keer verlengd en de kans is aanwezig dat wij van de winter weer 
in lockdown moeten. Wij willen dat de ''tijdelijke'' wet van de 
baan gaat en dat deze niet gehandhaafd zal worden in ons 
Tilburg.''

   Ook de woningnood is een belangrijk speerpunt. De wacht-
lijsten voor sociale huurwoningen en de hoge bedragen voor 
koopwoningen terugdringen. Onder andere door meer te 
bouwen in Tilburg en de dorpen. Meer woningen door minder 
bureaucratie, creatiever omgaan met beperkingen als stikstof 
en snellere vergunningverlening.

   Als derde punt noemt Pim Kooke beter onderwijs. “We moe-
ten ervoor zorgen dat leerkrachten weer voor de klas willen 
staan. En dat de investeringen in schoolgebouwen het onder-
wijs ten goede komen en niet worden verspild aan klimaat-on-
realistische maatregelen.”

De drie speerpunten van de Partij voor de Dieren 
zijn groengekleurd
   Ten eerste minder verstening, meer groen in de stad. Het 

vergroenen moet makkelijker gemaakt worden. Niet passief 
wachten tot burgers een geveltuintje aanvragen, maar ze actief 
benaderen. 

   Ten tweede verduurzamen van woningen. Het liefst zonnepa-
nelen op alle daken en bij nieuwbouw volledig energieneutraal. 
Maar wel met de betaalbaarheid voor de burger in het achter-
hoofd. 

   Ten derde meer voorrang voor fietsers en voetgangers. Bin-
nen de cityring snel autoluw, daarna kijken waar het buiten het 
centrum ook kan.

In gesprek met lijsttrekker van Forum voor Democratie in Tilburg, 
Pim Kooke. Pim heeft de studie geschiedenis afgerond aan de 
Erasmus Universiteit. 

Pim is een politiek dier, hij is na-
melijk fractieondersteuner voor 
FvD in de Provinciale Staten, on-
dersteunt de landelijke partij met 
acties en evenementen en werkt 
voor het Renaissance Instituut, 
het wetenschappelijk bureau van 
de partij. Mede hierdoor is hij de 
lijsttrekker voor Forum voor De-
mocratie in Tilburg.

Pim typeert zijn partij als 
liberaal conservatief
De grote onderwerpen voor de 
partij zijn de maatregelen en huidi-
ge wetgeving rondom corona, kli-
maatadaptatie, immigratie en Eu-
ropa. Onderwerpen die weliswaar 
landelijk ogen maar doorwerken in 
alle lagen van de samenleving, en 
dus ook in de gemeenten. ''Wij wil-
len de burgers beter betrekken bij 
de gemeente. Betere communica-
tie, oprechte participatie en meer 
referenda. Het gaat immers om 
hun leefomgeving, hun straat en 
eigen voordeur! In Tilburg is FvD 
nieuw, anders en onderscheidend.”

Vanaf haar twintigste is ze heel Til-
burg doorgetrokken: West, Rees-
hof, Korte Hoefstraat, Transvaal-
straat, Jeruzalem, Vogeltjesbuurt, 
Centrum en nu in Quirijnstok. Daar 
woont ze met haar man, een echte 
kruik, en hun twee jonge kinderen 
waarvan de oudste op basisschool 
en BSO De Elzen zit. Anne-Miep 
verdeelt haar tijd vooral over haar 
gezin en de politiek. Naast kandi-
daat voor de gemeenteraad is ze 
ook Statenlid voor de provinciale 
Partij voor de Dieren. 

Ze typeert haar partij als eco-cen-
trisch. De mens is geen eigenaar 
van de wereld, maar is daar een 
onderdeel van. “We moeten dat 
meer beseffen. Zoals het nu gaat, 
is het niet vol te houden. Boven-
dien wat goed is voor de dieren is 
ook goed voor de mensen.” Partij 
voor de Dieren is daar principiëler 
in dan andere partijen. “Wij willen 
een consequent groen geluid la-
ten horen, wij zullen onze groene 
principes niet uitruilen voor ande-
re onderwerpen zoals Wijkevoort 
of voor collegedeelname. Daarom 
zijn wij de meest groene partij van 
Tilburg.”

Ze roept alle Tilburgers op te gaan 
stemmen. “Stem met je hart, niet 
strategisch. Vanuit de oppositie 
kunnen we ook verschil maken. 
Maar als het heel goed gaat, willen 
we natuurlijk wel meebesturen. 
Maar wel met onze principes, in-
vloed is belangrijker dan macht.”

En verder? 
Partij voor de Dieren is voor af-
schaffing van de hondenbelasting 
en tegen het verplicht binnenhou-
den van katten. 

Meer weten? 
www.tilburg.partijvoordedieren.nl 
en natuurlijk via Facebook en 
Instagram.
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mie. “We kunnen als we dat willen 
afwijken van de landelijke koers.” 
De partij zet de mens centraal, ten 
opzichte van systeemdenken. “We 
willen een samenleving waarin de 
mens van vlees en bloed centraal 
staat en niet de organisaties of sys-
temen.” 

En verder? 
Hart voor Vrijheid ziet in stadsver-
warming een duurzame oplossing, 
restwarmte hergebruiken. Maar 
wel tegen een eerlijke, reële prijs. 

Meer weten? 
hartvoorvrijheidtilburg.nl 

In gesprek met de lijsttrekker van ONS Tilburg, Linda Oerlemans. 
Linda woont aan de De Regenboogstraat met haar man Gerton, 
drie kinderen en nog eentje op komst. Geboren in Udenhout, stu-
deerde Modemanagement en Personeel en Arbeid en werkte als 
personeelsmanager bij Saturn. 

ONS Tilburg LIJST 14

Ze raakte geïnteresseerd in de po-
litiek, omdat ze een mismatch zag 
in de aansluiting tussen werk en 
onderwijs. Ze maakte zich zorgen 
over de minder politieke betrok-
kenheid van jongeren en de toe-
nemende tweedeling in de maat-
schappij. Ze wil de politiek dichter 
bij alle mensen brengen met extra 
aandacht voor mensen met een 
grotere afstand tot de politiek.

Ze omschrijft ONS Tilburg als een
constructieve partij die nadruk-
kelijk samenwerking zoekt
De partij is ook erg actief buiten 
het gemeentehuis. “Mensen met 
elkaar in verbinding brengen, net-
werken opzetten zodat we Tilburg 
samen mooier kunnen maken.” 
ONS Tilburg is meer een pragma-
tische partij dan een idealistische. 
Minder rapporten en visies, meer 
acties die het verschil maken voor 
de Tilburgers. Hierbij wil ONS uit-
gaan van vertrouwen in elkaar en 
liever verleiden dan bestraffen. 
ONS Tilburg heeft bijvoorbeeld ge-
werkt aan een mooier Tilburg door 
hun initiatief ONS Soepje. “Een ini-
tiatief van onderop, door Tilburg-
se vrijwilligers voor anderen die 
het door omstandigheden extra 
moeilijk hebben tijdens de coro-
na-beperkingen. Heel leuk was 

dat veel klanten zelf ook gingen 
meehelpen, het werd een soort 
community.” Ook heeft ONS Til-
burg mede het initiatief genomen 
voor PitchNight, een programma 
waarmee jongeren budget kunnen 
winnen voor hun ideeën voor een 
toffer Tilburg. 

En verder? 
De partij zet zich ook in voor de 
campagne Aangepast Sporten. 
Linda: “We hebben een workshop 
blind boksen en rolstoelbasketbal 
gedaan. Leuk en leerzaam, maar 
ook blaren op mijn handen!” 

Meer weten? 
www.onstilburg.com 
en o.a. Facebook.

Drie speerpunten van ONS zijn  
   Meer speelruimte en ontmoetingsplekken. En betere burger-

participatie bij het ontwikkelen daarvan. Bijvoorbeeld voor een 
vernieuwd Regenboogpark. 

   Ten tweede een gezamenlijk plan maken voor de watertoren-
locatie. Goed luisteren naar de bewoners en in samenspraak 
verder aan onze buurt bouwen. 

   En ten slotte nieuwe ontwikkelingen in balans met de omge-
ving realiseren. “Zo is bijvoorbeeld een Integraal Kind Centrum 
een heel goede voorziening, maar je moet wel kijken of de 
omvang past op de plek waar het zou kunnen komen.”

In gesprek met Ferdi Scholten, lijsttrekker van Hart voor Vrijheid. 
Ferdi komt oorspronkelijk uit Eindhoven, maar is voor de liefde  
8 jaar gelden naar Tilburg verhuisd. 

Hart voor Vrijheid LIJST 13

De drie speerpunten voor Hart voor Vrijheid zijn
    Ten eerste een strikte naleving van mens- en grondrechten. 

“Wetgeving en lokale regelgeving mogen hier niet strijdig aan 
zijn. Bijvoorbeeld het handhaven van het coronatoegangsbewijs 
dat indruist tegen artikel 1 van onze Grondwet, het verbod op 
discriminatie.” Ferdi noemt zo ook vrijheid van meningsuiting, 
maar dit niet moet doorslaan naar smaad of bedreigingen!” 

    De partij wil ook minder toezicht en meer eigen verantwoor-
delijkheid. “Meer regels stapelen en maximale controle leiden 
niet tot een betere samenleving. Wel minder bureaucratie, meer 
vrijheid en vertrouwen in mensen.” 

    Ten slotte is meer directere democratie een speerpunt, bij-
voorbeeld referenda bij grote stedelijke opgaven. “Niet alleen de 
ontwikkelaar een voldongen feit laten presenteren.”

Hij werkt voor EQUANS, een tech-
nische dienstverlener die onder 
andere de bruggen over het Wil-
helminakanaal, installaties bij zie-
kenhuizen en het elektriciteitsnet 
van Tennet onderhoudt. Daar-
naast is hij leraar Biodanza. Bio-
danza is de ‘dans van het leven’, het 
is gebaseerd op menswetenschap 
en helpt mensen met hun per-
soonlijke ontwikkeling. Daarnaast 
is het ook gewoon gezond en leuk. 
Ferdi en zijn vrouw houden van de 
natuur. Ze hebben een moestuin-
tje in Tilburg-Noord en hebben 
hun eigen tuin ontsteend en vol 
gezet met eetbare planten. 

Ferdi typeert zijn Hart voor Vrij-
heid als een jonge partij die de 
mens centraal zet
Jong, want de partij bestaat sinds 
17 juni 2021. Hart voor Vrijheid 
staat vooral bekend als partij die 
zich opstelt voor de vrijheid en 
voor afschaffing van alle opgeleg-
de coronamaatregelen. Dit is de 
hoofdreden van het ontstaan van 
Hart voor Vrijheid, als reactie op 
de buitensporige maatregelen die 
door de overheid worden opge-
legd. Het is wel een landelijke par-
tij, maar met veel lokale autono-



Nummer 2 2022 |  19

R A A M V E R H A L E N
De zijmuur van Telexstraat 21 valt het meest op als je vanaf de 
Tuinstraat de Telexstraat inloopt: een grote muurprint (geen schil-
dering) met diverse taferelen en de tekst 'As ge nie fietst komde 
nie wijer'. Maar ook de ramen van het huis waar Walter Kerkhofs 
woont en werkt, zijn kleine etalages vol grafische kunstwerkjes.

Het hele huis straalt zo zijn werk 
uit als beeldend kunstenaar, met 
als specialisme grafiek. Zijn atelier 
vult bijna de hele begane grond 
met indrukwekkende persen en 
grote rekken vol litho’s en ander 
werk. En boven heeft hij ook nog 
een atelier, een woonkamer heeft 
hij niet nodig. Of hij is in de keu-
ken, of in een van de werkruimtes. 
"Grafiek", legt Walter uit, "is het 
maken van prenten, etsen, litho's, 
houtsneden en zeefdrukken."

Hij maakt ook wel eens aquarel-
len, maar zijn grote kunstliefde is 
grafiek. Daar is hij dan ook heel 
goed in geworden en nog steeds 
zeer actief mee bezig op zijn 77ste. 
Vandaar dat ook de buitenwand 
van het huis bedrukt is en niet be-
schilderd. Een moeilijk proces dat 
niet veel grafici beheersen en waar 
Walter bekend om staat. De wand 
werd telkens met graffiti besmeurd 
en de gemeente wilde dat hij het 
schoon maakte. “Toen heb ik een 
plan ingediend voor de wanddruk, 

zodat de graffitispuiters die muur 
met rust zouden laten. Dat vonden 
ze een goed idee, dus dat werd ook 
door hen betaald.”

Met smaak vertelt Wally het ver-
haal achter de wanddruk die hij 
samen met Ivo van Leeuwen heeft 
gemaakt. “Ik heb altijd graag ge-
fietst, ik fiets overal naar toe, al van 
jongsaf aan. Als jongeman ging ik 
met mijn broer op pad, met vol-
gepakte fietsen gingen we op weg 
naar Rome. Bij Turnhout moesten 
we het kanaal over via een loop-
brug, dus we tillen de fietsen op 
onze schouders om de brug op te 
gaan. Stond daar een oud Vlaams 
koppel dat vroeg waar we heen-
gingen. 'Naar Rome!' riepen we te-
rug. Zegt de man: 'Als ge nie fietst 
komde nie wijer' en zo is het ook.” 
Hij fietst nog steeds overal naar 
toe, zelfs naar Griekenland op en 
neer. Paar weken fietsen, paar da-
gen daar en weer terug. “Daar blijf 
je fit door, maar soms neem ik ook 
wel het vliegtuig.”

As ge nie fietst komde nie wijer.

Walter in zijn atelier.

Heb je of zie je een bijzonder raam in de wijk, stuur dan 
een mail naar: wijkkrantdenoordhoek@gmail.com.

Naast een docentenopleiding 
volgde Walter kunstopleidingen in 
Rotterdam, Tilburg en Polen. Daar 
ging hij speciaal voor de goede gra-
fiekafdeling naar toe. Als beeldend, 
grafisch kunstenaar heeft hij zeer 
divers werk gemaakt, van het ver-
fraaien van boeken en dichtbun-
dels tot litho’s, aquarellen en grote 
zeefdrukken op wanden. Door te 
gaan doceren, op tentoonstellin-
gen te staan en verenigingswerk 
te doen kreeg hij bekendheid. En 
natuurlijk door de kwaliteit van 
zijn werk. De overheidsregeling 
die er voor zorgde dat een klein 
percentage van de bouwsom van 
ieder overheidsgebouw aan kunst 
werd besteed, zorgde voor veel 
opdrachten. “Het waren altijd vrije 
opdrachten, ik kon maken wat ik 
wilde. Daar heb ik goed mee ver-
diend. Je moet toch ook geld ver-
dienen.”

Zijn kost verdienen deed hij ook 
met doceren in Hamburg, grafi-
sche kunst uiteraard. Pas dit jaar 
is hij daarmee gestopt. Maar stop-
pen met werken doet hij niet, de 
ideeën blijven komen. “Kunste-
naars en muzikanten hebben geen 

Nu te zien in PARK
De tentoonstelling  
FIGUUR - Van Hieruit II met 
o.a. werk van Walter Kerkhofs 
en Ivo van Leeuwen.  
PARK - Wilhelminapark 53  
tot 3 april 2022.

De Fietsgarage
reparatie & onderhoud

Rubensplein 25 
5025 ND Tilburg
013 542 26 59

pensioen of vakantie, het gaat al-
tijd door, dus ik ga door tot ik er 
bij neerval”, besluit Wally nuchter.

 Fransje ter Doest
 Chris Oomes
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COLUMN THEO VAN IERSEL

STÈMME
Oover en paor daoge meugeme wir gòn stèmme. 
Mar wès stèmme òf wè zèn stèmme? Agger den diksjenèèr van de 
Tilburgse taol op nòkèkt komdet wortje nie teege, dus et zal wèl nie 
zoveul te betêekene hèbbe. Aanders hanzer wèl iet oover ingezèt. 
Mar agger int Aabeejèn woordeboek nòr gaot zuuke, komde wèl 
enen hôop teege. 

Op de irste plòts schrèève ze oover et wortje stèm. Want iederêen heej 
en stèm èn dès iet waordèttie meej kan praote. Zôo hèdder meense 
bè, waor dèt beeter waar dèsse gin stèm han, umdèsser vuls te veul 
meej aawehoere. Mar der zèn ok meense, die meej der stèm en schôon 
pertijke kunne zinge. Èn bè die stèmme hèdde dan wir hôoge èn lêege 
stèmme. Èn wè dènkte van meense die zègge dèsse stèmme in dere kòp 
heure?

Mar stèmme schènt ok en wèèrekwortje te zèèn, ge kunter dus muug 
van wòrre. Hoezôo dan, dènkte naa meschient? Ik zal oe es en vurbiltje 
geeve. Dènkt oewèège es in dègge en fiejôol hèt, want ge hèt op de 
mezieklès gezeete èn ge meugt vort in en òrkèsje speule. Daor allêeneg 
al wòrde muug van èn dan zèèder nòg nie. Want ge moet die fiejôol irst 
nòg stèmme vurdègger meziek meej kunt maoke. Dè doede dan zôo: ge 
vrèèft meej ene strèèkstòk oover de snaore van oew fiejôol, dan komter 
gelèùd èùt. Agge dan òn de schroefkes draajt, die ont ènd van de fiejôol 
zitte, kundet gelèùd zèùver van tôon maoke.

Stèmme kan ok betêekene dègge oew vurkeur òngift meej en stèmbeljèt 
bè de verkiezinge van de geminteraod, òf al die aander instaansies, die 
vèène dè Jan èn alleman daor de geleegendeghèd vur moet krèège. Mar 
ok daor kunde muug van wòrre. Want agge van alle pertije dieter òn 
meejdoen, dur moet leeze wèsse vur oe wille betêekene, dan snapte nie 
dètter zovvel pertije zèn. Èn … dèsset ammòl vur mekaare krèège om 
in nèt aander woorde, etzèllefde te zègge wèsse meej oe vurhèbbe. Mar 
ok stèmbeljètte maoke èn ötdêele, stèmhökskes bouwe èn aafbreeke, 
stèmme tèlle, et zèn ammel dinger waordègge goed muug van kunt 
wòrre. Dus dè stèmme en wèèrekwortje is, dè klòpt wèl.

Tòch is stèmme ok iet waordègge meej kunt laage. Want toenek de 
vurrege keer, nòdèk men stèmbriefke ingeleeverd ha, nòg meej wè 
aander meense in de buurt van de stèmhökskes waar, stonner iemes 
òn en tòffeltje te schrèève. Ik kèndenem wèl, want dè klèène mènneke, 
meej nòrmaol dè harde hôoge stèmmeke, schrêef daor op en pepierke 
dèttie ha wille gòn stèmme, mar zen stèm nie kos geeve umdèttie zen 
stèmbriefke, mar ok zen stèm kwèèt waar. Dörum kossie ok nie zègge òn 
wie dèttie zen stèm ha wille geeve. Èn opschrèève òn wie, dittie liever 
mar nie, umdèttie peur ha dèssemer laoter op òn zon kèèke op wie 
dèttie gestèmd zo hèbbe. 

Zôo, dè wast stèmme wèl zon bietje. Vurdèkker ok muug van wòr gaok 
naa vur menèège ‘jao’ òf ‘nèè’ stèmme om deur te gaon meej dees 
verhaol. 
Èn ge snappet al wèl : tis ‘nèè’ gewòrre.

Houdoe war,
Teejooke

Gezond 
aan tafel

Gevulde aubergines met lamsgehakt
 
Er bestaan best veel recepten voor aubergines. Gehalveerd uit de oven, gevuld 
met trostomaatjes of granaatappelpitjes, olijven of kappertjes, Parmezaanse 
kaas of Griekse yoghurt. Of op z'n Turks: Imam Bayildi, wat vertaald betekent 'de 
flauwgevallen Imam'. Het wordt zo genoemd omdat de Imam toen hij dit gerecht 
proefde het zo lekker vond dat hij flauwviel. Dat risico loop je ook bij dit overheerlijke 
recept uit het kookboek Jerusalem van Yotam Ottolenghi.
 

Ingrediënten:
• 4 middelgrote aubergines  • 6 eetlepels olijfolie
• 1½ theelepel gemalen komijn  • 1½ eetlepel gerookt paprikapoeder
• 1½ eetlepel kaneelpoeder  • 350 gr gesnipperde ui
• 500 gr lamsgehakt of rundergehakt  • 50 gr pijnboompitten
• 20 gr fijngesneden bladpeterselie  • 2 theelepels tomatenpuree
• 3 theelepels fijne kritalsuiker  • 1½ dl water
• 1½ eetlepel citroensap   • 1 theelepel tamarinde pasta
• 4 kaneelstokken   • Zout en zwarte peper

Bereiding:
• Verhit de oven tot 240 graden.
• Snij de aubergines in de lengte doormidden.
•  Leg ze op de schilkant in een braadslee waarin alle auberginehelften strak tegen  

elkaar aan passen.
•  Bestrijk het vruchtvlees met 4 eetlepels olijfolie en kruid het met zout en royaal  

zwarte peper.
• Rooster ze in de oven in 20 minuten goudbruin. Haal ze eruit en laat ze iets afkoelen.
• Maak ondertussen de vulling: verhit 2 eetlepels olijfolie in een grote koekenpan.
• Vermeng komijn, paprikapoeder en kaneel en doe de helft ervan met de ui in de pan.
• Smoor alles circa 8 minuten op een halfhoog vuur.
•  Voeg dan het gehakt, de pijnboompitten, peterselie, tomatenpuree, 1 theelepel suiker,  

1 theelepel zout en wat zwarte peper toe.
• Schep alles nog 8 minuten om tot het gehakt gaar is.
•  Doe het achtergehouden specerijenmengsel in een kom en roer er het water, het 

citroensap, de tamarindepasta, overgebleven suiker en kaneelstokken en ½ theelepel  
zout door.

• Schakel de oventemperatuur terug naar 190 graden.
• Giet het specerijenmengsel op de bodem van de braadslee met aubergines.
• Verdeel het gehaktmengsel op de halve aubergines.
•  Dek de braadslee af met aluminiumfolie, zet hem weer 1½ uur in de oven tot de  

aubergines gaar zijn.
• Haal in die tijd 2 x de folie van de braadslee af en bedruip de aubergines met de saus.
• Doe er eventueel wat water bij.
• Serveer ze warm of op kamertemperatuur. Lekker met brood of rijst en een frisse salade.

Beteavon! Eet smakelijk!
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Het tweede pakhuis in de Telefoonstraat
In de vorige wijkkrant is het pakhuis in de Telefoonstraat 13 
besproken. Bijzonder is dat de Telefoonstraat nóg een pakhuis 
heeft, schuin aan de overkant op nummer 6. Dit kleinere pakhuis 
is samen met het aangrenzende woonhuis op nummer 4 gebouwd 
in 1907 en staat sinds 2004 op de gemeentelijke monumentenlijst.

de schuin oplopende voorkant van 
het platte dak. De beide laaddeu-
ren hebben een hardstenen lekdor-
pel. De gevel heeft bij de onderkant 
van de tweede bouwlaag een vier-
tal muurankers.

Haarselhorst bouwde dit pakhuis 
in opdracht van J.J. de Leeuw, kaas- 
en vishandelaar. Tien jaar later ging 
het pakhuis over naar B. Glazer, een 
koopman in galanterieën van de 
toenmalige Wilhelmina Bazar aan 
de Heuvelstraat. Nadat het bedrijf 
van Glazer in 1922 werd beëindigd 
bleef het pand benut als pakhuis. 
In 1974 werd het in gebruik geno-
men door de wijnhandel van de fir-
ma Wed. P.J. Knegtel, als bergplaats 
voor 'alcoholhoudende stoffen'. 
Veel later heeft zich daar meubel-
stoffeerderij 'De Knop' gevestigd. 

Toen deze uit het pand vertrok 
werd het gerenoveerd en gekocht 
door Valerie Vermeer, die er met 
een vriendin woont die ze al van 
haar studieperiode kent. Valerie is 
eigenaar van het Handen Centrum 
Brabant, fysiotherapie voor hand 
en pols. Valerie was op zoek naar 
een huis, en toen ze dit tegenkwam 
hoefde ze niet verder meer te kij-
ken. Zo centraal en zo in het leuke 
dwaalgebied wonen was echt een 
buitenkans. Het moet bijzonder zijn 
om in dit pand te mogen wonen. Bijzonder fijne plek om te wonen.

Uitstekende knipvoegen.

De architect was J.J. Haarselhorst. 
Architect Joannes J. Haarselhorst 
(1870-1968) heeft maar kort als 
zelfstandig architect gewerkt. Hij 
ontwierp onder andere de winkel 
van Briels in de Zomerstraat (1905, 
afgebroken), de panden Noord-
straat 97-101 (1904-1906), Tuin-
straat 50 (1904), Bredaseweg 174 
(1907) en Huize Landzicht aan de 
Bredaseweg. In 1907 trad hij bij de 
gemeente Tilburg in dienst als chef 
van de afdeling Bouw- en Woning-
toezicht. In 1918 wordt hij brand-
weercommandant en in die functie 
maakte hij vervolgens zijn corps 
tot het beste van Nederland.

Dit smalle uit twee kleuren bak-
steen opgetrokken pand is sym-
metrisch gebouwd en heeft drie 
bouwlagen. Het geeft met zijn 
knipvoegen een bijzonder verzorg-
de indruk. Een knipvoeg maken is 
specialistenwerk, hierbij steekt de 
voeg iets buiten de gevelstenen. 
Op de begane grond is centraal 
een dubbele deur, met aan beide 
zijden een smal raam. Daarboven 
bevindt zich een stalen balk. Op de 
eerste woonlaag centraal zien we 
een laaddeur, met ook aan weers-
zijden een smal venster. Ieder ven-
ster heeft hier weer een stalen latei. 
Op de tweede verdieping steekt 
de laaddeur door de goot, waar-
door er een dakkapel ontstond in 

Zoekt u? 
 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
 
Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Zoekt u? 

• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of computerhulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp of bel 06 1482 6000 

welkom@tiptopstudent.nl 

 

Personeel 
Zoekt u HUISHOUDELIJKE, TUIN of 
COMPUTER hulp of BIJLES voor uw 
kind? Studenten uit uw wijk helpen 
graag. Uurtarief slechts € 13,90. 

www.tiptopstudent.nl 
Whatsapp /bel 06 1482 6000 Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

Afmeting 60 x 49 

Zoekt u? 
• Huishoudelijke hulp 
• Tuinman of PC-hulp 
• Privéchauffeur 
• Bijles voor uw kinderen 
• Uitlaathulp hond 

Whatsapp/bel 06 1482 6000 
 

 

Slechts € 13,90 uur (incl. BTW) 

 Wil Verheggen (Met dank aan Rob van Putten van het Regionaal Archief Tilburg.)
 Jaap van den Dries
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Maandag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
14.00 - 15.30 Vrouwenyoga / gym 60+
14.00 - 16.30 Bingo tweede maandag van de maand
19.30 - 20.30 Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

Dinsdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 12.30 Schilderles Fiona van Rossem
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
10.30 - 11.30 Wijkwandeling
14.00 - 15.00 Moedergym
13.00 - 15.00 Het Kiemuur (RIBW)
17.30 - 19.00 De Eeterij In De Boomtak*
20.00 - 23.30 Biljartvereniging De Boomtak

Woensdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
10.00 - 17.00 Rien van Breda, Ouderenadviseur, CountourdeTwern 
 06 - 42428199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
13.00 - 16.00 PC-EHBO
13.00 - 17.00 Biljartvereniging Bomstraat 81
19.00 - 20.00 Sportschol Le Granse, Junior Jitsu
19.30 - 22.30 Darten
20.00 - 21.30 Redactievergadering wijkkrant 1x per maand
20.00 - 21.30 Sportschool Le Granse, Ju Jitsu
20.00 - 22.00 Wijkraad vierde woensdag van de maand
20.00 - 22.30 Biljartclub 't Lapke oneven weken

Donderdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
09.30 - 10.45 Yoga
09.30 - 11.30 Computercursus
10.00 - 12.00 Bestuur In De Boomtak 1x per 2 weken
10.00 - 17.00 Karin Schell - Medische pedicure, op afspraak 06 - 42148875
10.30 - 12.30 Vergadering Bestuur Noordoek eerste donderdag van de maand
13.00 - 16.00 Fietstocht tweede donderdag van de maand
14.00 - 17.00 Seniorenmiddag 55+ derde donderdag van de maand
19.30 - 20.30 Dutch Celtic Dance Academy

Vrijdag 
08.30 - 09.30 Prikpost Diagnovum
14.00 - 16.00 Handwerkmiddag
19.00 - 21.00 Kinderdisco tweede vrijdag van de maand

Zaterdag 
10.30 - 11.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
11.00 - 12.30 Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
11.30 - 12.30 Sportschool Le Granse, Junior Jitsu
13.00 - 17.00 Repair Café derde zaterdag van de maand

Wijkcentrum In De Boomtak
Boomstraat 81 • 5038 GP Tilburg  
013-5430920 (ook voor openingstijden)

Algemeen: info@deboomtak.nl
Buurtpreventie: noordhoekpreventie@gmail.com
Reserveringen: office@deboomtak.nl

AGENDA EN ACTIVITEITEN Wijkcentrum In De Boomtak

Doe jij mee met SuperKids? 

In maart staat er weer ontzettend veel leuks op de planning!
Meld de kids snel aan, want vol is vol! Ook zijn er nog steeds strippen-
kaarten verkrijgbaar. Hiermee kan je 4x deelnemen aan de reguliere
SuperKids activiteiten.

Om teleurstellingen te voorkomen aanmelden via:
scprojects013@gmail.com of telefoon/app: 06 81595316.

Iedere woensdag vanaf 9 maart
Woensdag 14:00-15:00  Sport & Spel 3t/m7 jaar
Woensdag 15:00-16:00  Mix dans 3t/m7 jaar
Woensdag 16:00-17:00  Hiphop streetdance 8t/m12 jaar

Superkids - activiteiten kids vanaf 4 jaar
9 maart 13:30-14:30  Brownies bakken
9 maart 15:00-16:00  Handpoppen maken
16 maart 13:30-14:30  Armbandjes maken
16 maart 15:00-16:00  Kaarsen maken
23 maart 13:30-14:30  Feeëndeurtjes maken
23 maart 15:00-16:00  Zonnestelsel knutselen
31 maart 13:30-14:30  Regenboog maken
31 maart 15:00-16:00  Pizza bakken

SuperKids Extra - activiteiten voor kids vanaf 10 jaar
3 maart 09:30-11:00  Epoxy Resin art workshop
16 maart 16:00-17:00  Naamarmbandjes maken
31 maart 16:00-17:00   SunnyCord maken  

(koord voor aan je zonnebril)

Paas Party
17 april 14:00-16:00  Paas speurtocht kloostertuin vanaf 2 jaar
17 april 16:30-18:00  Pannenkoekenparty in In De Boomtak
 Kom pannenkoeken eten en versieren met papa/mama/opa/oma.  

Voor één avond is In De Boomtak een heus pannenkoekenrestaurant! 

Eetclub Culinair Tafelen
25 maart  17:30-23:00  Thema Azië
Eén keer per kwartaal gaat er onder begeleiding een 4-gangenmenu  

gekookt worden. Een avondvullend programma met culinaire hoog-

standjes, leuk gezelschap en heerlijk eten en drinken. De kosten zijn €40,- 

per persoon. Hier zit het 4-gangen menu bij, de begeleiding van de kok,  

een welkomstdrankje en koffie/thee. 

Pubquiz
11 maart 19:30 -23:00 Pubquiz
1 april 19:30 -23:00 Pubquiz

ONDER VOORBEHOUD VAN DE ACTUELE CORONAMAATREGELEN
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NLdoet in het Spoorpark. Doe je ook mee?
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. 
Zij zijn ook het kloppend hart van het Spoorpark. 

Het Oranje Fonds organiseert ook 
dit jaar, samen met duizenden so-
ciaalmaatschappelijke organisaties 
in het land, NLdoet: de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit 
om een dagje het verschil te ma-
ken en ertoe te doen! Nog geen 
vrijwilliger en zou je dat wel wil-
len? Dan kun je je tijdens NLdoet 
oriënteren op vrijwilligerswerk in 
hét park van Tilburg. In het week-
end van NLdoet, op vrijdag 11 en 
zaterdag 12 maart kun je op ver-
schillende plekken in het Spoor-
park je handen uit de mouwen 
steken. Kijk voor meer informatie 
op www.nldoet.nl.

Uitdunnen begroeiing in groene 
vallei
Lucy Bathgate en Marcel Andries 
van Team Levend Water gaan met 
hun vrijwilligers op vrijdag 11 en za-
terdag 12 maart, van 10.00 – 15.00 
uur, aan de slag met het uitdunnen 
van de begroeiing in de groene val-
lei. Hierdoor kan de waterstroom 
optimaal passeren, wordt de biodi-
versiteit bevorderd en blijft het ge-
heel visueel aantrekkelijk, door meer 
plekken met open water. Uiteraard 
moet er voldoende beplanting voor 
de waterzuivering en schuilmoge-
lijkheid voor dieren overblijven.

Nieuw seizoen voor de 
Stadscamping 
Ook bij Stadscamping Tilburg gaan 

Tijdens NLdoet, op zaterdag  
12 maart staan de deuren van het 
gele gebouw, waar het kantoor van 
het Spoorpark is gevestigd, open. 
Vrijwilligers uit de teams zijn dan 
van 10.00 – 15.00 uur aanwezig om 
al je vragen te beantwoorden. En je 
te informeren over de mogelijkhe-
den die je hebt om je in te zetten 
voor een mooi, gezellig en goed 
onderhouden Spoorpark. Én de 
koffie staat natuurlijk klaar. Je bent 
van harte welkom!

ze tijdens NLdoet aan de slag. Op 
vrijdagavond organiseert de cam-
ping een introductieavond voor 
het nieuwe campingseizoen voor 
de actieve en nieuwe vrijwilligers. 
Op zaterdag gaan vrijwilligers van 
Stadscamping aan de slag met de 

bestrating en het tuintje rondom 
het sanitairgebouw om de camping 
klaar te maken voor het nieuwe sei-
zoen dat op 1 april start.

 Anja Eijkemans
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Van Naber Garantiemakelaars 
mag je meer verwachten

Bel 013-5400700 of mail naar info@naber.nl voor een vrijblijvende  afspraak!

Ook snel en gegarandeerd  
uw woning verkopen?
Jouw makelaar in Tilburg, dat is Naber Garantiemakelaars. 

Ben je op zoek naar een makelaar in Tilburg om jouw  

woning te verkopen? Of wil je juist een woning gaan kopen  

en ben je daarom op zoek naar een makelaar in Tilburg?  

Bij Naber Garantiemakelaars in Tilburg helpen wij je graag. 

I.v.m. corona toch liever een afspraak op afstand? 

Ook online staan we u graag te woord!

Professor Cobbenhagenlaan 464
Verkocht binnen 1 week!  

Meer dan 100 bezichtigingsaanvragen!
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