Tilburg, 5 april 2017

Aan de leden van de gemeenteraad Tilburg
Betreft: Spoorpark

Geachte leden van de gemeenteraad,
Wij hadden in uw vergadering van 10 april aanstaande graag gebruikt gemaakt van de spreektijd.
Helaas, die tijd hebben we al ‘verbruikt’ in de commissievergadering. We hadden de spreektijd
overigens niet willen gebruiken om ín te spreken, maar om u toe te spreken. Dat doen we nu via deze
brief.
Namens alle kwartiermakers, adviseurs, ontwerpers en ondersteuners willen wij u als leden van de
regiegroep op de eerste plaats bedanken voor het enthousiasme waarmee u het burgerinitiatief
Spoorpark hebt ontvangen. De bevlogenheid waarmee aan dit project is gewerkt heeft door uw
lovende, soms zelfs poëtische woorden, de geestdrift om verder te gaan een extra impuls gegeven.
De complimenten hadden niet mooier kunnen zijn. Ze hebben ook recht gedaan aan alle
inspanningen, aan het tempo waarbinnen het parkplan is gerealiseerd en aan de kwaliteit van het
ontwerp.
U gaat maandag de beslissing nemen over een fors bedrag dat nodig is om het park ook
daadwerkelijk aan te leggen. Dat daarover door sommige raadsleden/fracties kritische vragen zijn
gesteld, begrijpen wij. Dat hoort nu eenmaal bij uitgaven van dit formaat. Wij op onze beurt zijn ons
terdege bewust van de verantwoordelijkheid die we tot nu toe op ons genomen hebben en waarvan
uw raad verwacht dat wij die ook vasthouden om het proces tot een goed einde te brengen.
Dat gaan we ook doen. De commitment onzerzijds vertaalt zich onder meer door de samenstelling
van het dagelijks bestuur van de inmiddels opgerichte Stichting Spoorpark. Vanuit de regiegroep
zullen daar in plaats nemen Johan Dunnewijk (voorzitter), Noud Derks (penningmeester) en Anita de
Haas (secretaris). Het bestuur zal worden aangevuld met een vertegenwoordiging uit de
kwartiermakers en een onafhankelijke stadsbewoner, die het bestuur binnenkort gaat werven.

De stichting wordt formeel opdrachtgever voor de aanleg van het park, bewaakt de uitvoering, het
budget (beheer van de gelden ligt overigens bij de gemeente) en blijft de kwartiermakers – waar
nodig – ondersteunen om hun ideeën tot uitvoering te brengen. De stichting zal met regelmaat uw
raad op de hoogte houden van de vorderingen en een begin maken met de opzet van de organisatie
ná realisering van het park. Dan gaat het om parkmanagement, bewaken en borgen van het
burgerinitiatief, toezicht op evenementen, onderhoud en financiële huishouding. Maar vooral:
ervoor zorgen dat het Spoorpark een levendig park is en blijft van en voor de hele stad!
Met het Spoorpark heeft Tilburg een uniek proces doorlopen. Wij danken de voltallige raad voor het
vertrouwen dat u hiermee aan de stad en haar burgers heeft gegeven. De besluitvorming maandag
zal een van de laatste besluiten zijn die deze raad neemt in de huidige raadzaal. Wij als regiegroep
zouden het voor de stad, voor het Spoorpark en voor de kwartiermakers een geweldig gebaar vinden
als uw raad er maandag in zou slagen dit bijzondere project een volmondig ‘ja’ mee te geven.
Een meerderheid is mooi; een unaniem raadsbesluit is wat we vragen omdat dát in deze fase van het
proces de kroon is op de tot nu toe geleverde prestaties én omdat een unaniem raadsbesluit
aangeeft hoezeer ook de gemeenteraad van Tilburg met ons gelooft in deze geweldige aanwinst voor
de hele stad. Maar wellicht nog meer dan dat: met dit initiatief laat Tilburg tot buiten de eigen
grenzen zien dat een gemeenteraad het voornemen van ‘loslaten in vertrouwen’ ook daadwerkelijk
heeft waargemaakt en dat een burgerinitiatief van deze omvang, in deze gezamenlijkheid en in deze
sfeer van positivisme, het waard is met vereende kracht te ondersteunen.
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