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Bijeenkomst 7 april 2022



De pilot Noordhoek



Agenda

• Waarom was de pilot ook alweer?
• Het omgevingsplan – door Dorine Kersten
• Reflectie op samenwerking



Waarom was de pilot ook alweer?

• De Omgevingswet komt eraan 
• Het Omgevingsplan is een nieuw instrument
• Bestaat uit de 3-hoek 

– Input vanuit wijk (inwoners / bedrijven)
– Kaders vanuit raad (landelijk & lokaal)
– Data 



Waarom was de pilot ook alweer?

• Focus op samenwerking – wijk (inwoners & 
ondernemers), gemeente en andere betrokken 
partners

• 4 jaar geleden gestart – 1,5 jaar geleden afgerond
• Wet steeds uitgesteld (landelijk)
• Veel geleerd 



Waarom was de pilot ook alweer?

• Aantal highlights vanuit samenwerking
– Wijk en gemeente als gelijkwaardige partners
– Kennismakingsavond en vormen van de samenwerking
– Rondleiding door de wijk – de pareltjes en zorgen gedeeld
– Enquête voor wijkbewoners tijdens de verkiezingen 
– De pilot inhoudelijk toegelicht aan raadsleden
– SWOT analyses opgeleverd in kasteeltje Willemsplein
– De inhoudelijk experts vanuit de wijk en de gemeente aan tafel



Het omgevingsplan



Wat komt vandaag aan bod

• Wat is nu eigenlijk een omgevingsplan?
• Wat kun je in een omgevingsplan regelen?
• Hoe is het omgevingsplan te raadplegen ?
• Waar staan we in de opbouw van het omgevingsplan 

Tilburg/De Noordhoek?



Het omgevingsplan



Het omgevingsplan is geen 
bestemmingsplan

• Breder: fysieke leefomgeving ipv RO
• Het idee van een bestemming en een bestemmingsvlak wordt losgelaten. 

Uit de kaart blijkt welke (algemene) regels op een locatie gelden.
• Per gemeente 1 omgevingsplan
• Uiterlijk eind 2029 omgevingsplan (nieuwe stijl)



Hoe werkt een omgevingsplan?

• Omgevingsplan is een digitaal instrument
• Omgevingsplan wordt ontsloten naar het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet (DSO)
• Omgevingsplan is digitaal doorzoekbaar



Hoe werkt het omgevingsplan



https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/overzicht?regelsbeleid
=regels,geldend&locatie-id=gem-
88c8fb389277d3063cb4e73fdb3e1424&session=bfa35ff7-0f6e-488d-9f3a-
e902024bc479



Nieuw ambacht met nieuw 
gereedschap
• DSO in ontwikkeling
• Standaarden met nog veel wijzigingen en vrijheden
• Plansoftware in ontwikkeling
• Nieuwe kennis en ervaring opdoen 
• Ontdekkingstocht 



Transitieperiode



Waar staan we in de opbouw van het 
omgevingsplan Tilburg
• Uitgangspunt is een beleidsneutrale overgang 
• Op 1-1-2023 een set basisregels (voornamelijk voor bouwen + gebruik) gereed 

voor de 1e wijzigingen van het omgevingsplan 
• Vanaf 1 januari 2023 begint het bouwen aan het volwaardige omgevingsplan
• Plan van aanpak/roadmap in ontwikkeling (gebiedsgericht en themagericht)



Hoe gaat het verder met het plangebied 
Noordhoek 
• Gebied De Noordhoek liefst zo vroeg mogelijk in de opbouw van het volwaardige 

omgevingsplan 
• Opgehaalde input t.a.v. thema’s parkeren/spelen/groen/bouwen en wonen  

meenemen en afwegen
• Steeds de vraag stellen: welk doel willen we bereiken en is het nodig hiervoor 

regels in het omgevingsplan te stellen 



Reflectie



Reflectie
• Fijne manier van samenwerking
• Intensief traject – zowel voor wijkraad/inwoners als 

voor gemeente
• Geleerde lessen opgetekend – gedeeld op verschillende 

tafels (o.a. met raad, intern, wijkraad)
• Noordhoek wordt ook bevraagd door andere wijkraden 

over ervaringen..



Reflectie

• Omgevingswet is en blijft wat abstract, in 
Omgevingsplan wordt het iets concreter.. 

• Omgevingsplan is ook weer een kader. Initiatieven die 
niet passen in het Omgevingsplan? Dit kan aangepast 
worden (in overleg met betrokkenen)

• We starten dus pas eigenlijk net met OW



DANK!

• Veel dank voor inzet vanuit de Noordhoek!!



Pauze



Noordhoek in beeld

‘De Noordhoek is een wijk die zich 
graag laat omarmen en je dan 

verrijkt met haar karakter’

Edwin Vermeulen 



Omgevingsplan Noordhoek

Burger participatie



Wandeling vooraf (sep ‘18)



Kick-off (dec ‘18)



Eerste ideeën (feb ‘19) 



Bewoners bevragen
(mrt ‘19)



Wijkwandeling (apr ‘19)



Tussenstand op het Paleis (jun ‘19)



Scenario's uitwerken
(aug ‘19)



Ondernemers avond (nov ‘19)



In gesprek met CZ (apr ‘20)



Bewoners enquête (jun ‘20)



Digitale bijeenkomst (jul ‘20)



Meer groen Lindeplein
(jul ‘20)



Wijkkrant (apr ‘21) 



Wonen
• Een dak boven je hoofd hebben is een basisbehoefte. Een eigen 

huis waarin je je veilig en thuis voelt, rustig kan slapen en in goede 
harmonie kan samenwonen in je wijk.

• In “ De Noordhoek “ aandacht voor:
• Een leefwijk met gemiddelde opbouw qua leeftijd en 

woningaanbod;
• Doorstroom middengroep;
• Bouwhoogte in wijk maximaal 3 woonlagen, aan rand 4 woonlagen;
• Streven naar balans huur- en koopwoningen met starters aanbod.





Parkeren en Verkeer
• Streven is een autoluwe wijk. Meer en veiliger buitenspelen. 

Volwassenen worden uitgenodigd tot meer bewegen, sociale 
interactie waardoor onderlinge betrokkenheid groeit.

In “De Noordhoek“ aandacht voor:
• Promoten autodelen, fietsfaciliteiten, alleen parkeren voor 

bewoners, bezoek en klanten ondernemers;
• Geen verkeer aanzuigende projecten;
• Parkeren op collectieve parkeerplaatsen, bv CZ terrein. 





Groen en spelen
• Alle kinderen in onze wijk kunnen buitenspelen en zich breed 

ontwikkelen ongeacht hun leeftijd of wat ze willen doen.
• Streven is kwantitatieve én kwalitatieve verbetering van het groen met 

als uitgangspunt reductie hittestress.
• Rand voorwaardelijk: parkeren centraliseren waardoor er in straten 

ruimte kan ontstaan voor spelen en groen. 
• Mogelijkheid onderzoeken voor dubbel grondgebruik, b.v. speelplek of 

groen boven parkeerplaats.
• Verkeersveiligheid omhoog en verkeerssnelheid omlaag.

Status Quo:  De Bomenbuurt is de minst groene wijk in Tilburg.





Tips, vragen en 
discussie



Presentatie Boomtak (7 april 2022)

• Hoe nu verder?

• Onze boodschap

• Bedankt voor de betrokkenheid!


