Aan de omwonenden van het Van Gend en Loos terrein
Tilburg, 6 mei 2016
NIEUWSBRIEF 2 van de Regiegroep

Wat een enthousiasme in de stad om mee te denken over het toekomstig stadspark binnen

het VGL terrein. Er zijn bij de Regiegroep maar liefst 82 initiatieven en ideeën binnengekomen,
waarvan het grootste deel gebruik heeft gemaakt van de kans hun plan mondeling met de
Regiegroep te bespreken. Deze zogenaamde ‘pitches’ vonden in maart en april plaats in het Soul Café
onderin het gebouw van Talent Square. Het kostte de Regiegroep een hele zaterdag en vijf avonden,
maar alle tijd die we er de afgelopen maanden ingestopt hebben, was meer dan de moeite waard.
Wie had kunnen denken dat zoveel mensen hun steentje bij willen dragen aan dit door wethouder
Berend de Vries geïnitieerde burgerinitiatief. Alleen al daardoor is het idee van de gemeente om de
invulling van het park volledig over te laten aan de inwoners van de stad onder coördinatie van het
onafhankelijk opererend Regieteam, een succes te noemen.!!

Maar we zijn er nog lang niet en u bent ongetwijfeld als direct aanwonenden nieuwsgierig over het
vervolg. We praten u opnieuw bij, zoals beloofd in onze eerste nieuwsbrief van 10 februari.
Alvorens onze keuzes uit de 82 plannen bekend te maken is het goed u te laten weten wat wij als
Regiegroep hebben geformuleerd als functies en waarden waarin ten minste moet worden voorzien:
Dat zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

cultuurhistorische kwaliteiten (= aanhaken bij de historie van de stad en/of de plek; spoor,
treinen, VGL)
groenstructuur (= bloemen, planten, bomen, gras)
ecologische structuur (= natuur)
recreatie algemeen (= ontmoeten, ontspannen, slenteren, werken, studeren)
recreatie langer verblijf (= schuilen, uit de wind-, zon- en schaduwplekken, zo mogelijk overnachten)
sportvoorzieningen (bijvoorbeeld tafeltennistafels, plekken voor teamsport, voorzieningen voor individuele
sportbeoefening)
algemene voorzieningen (ontsluiting, eventuele afsluitbaarheid, parkeren, toiletten, rolstoelen, wifi)
water (drinkwatervoorziening, waterpartijen)
horeca (snoep, ijs, drankjes, kleine hapjes)
afstemming op de directe omgeving – in het geval van het VGL-terrein woonomgeving - in termen van
bereikbaarheid, (overmatige) parkeerdruk, geluid en andere vormen van mogelijke overlast.

Daarnaast benoemt de Regiegroep de volgende zaken als (zeer) gewenst:
1. dat het terrein kan voorzien in eigen energieopwekking (zonne-energie)
2. dat er een combinatie mogelijk is van permanente en tijdelijke functies
3. goed onderhoud (schoon), veilig en een adequaat beheer zijn van essentieel belang
4. dat het park ’s nachts gesloten is

5. dat er geen uitlaatplek voor honden is. Voorlopig blijft de uitlaatplek in de strook langs de ringbaan
behouden.
Wat is de uitkomst? Vandaag krijgen alle 82 planindieners een brief. We realiseren ons dat we
mensen blij gaan maken en anderen moeten teleurstellen. Dat kan ook niet anders met zoveel
plannen. We hebben er acht uitgekozen (kwartiermakers). die meegaan naar de volgende ronde en
de opdracht krijgen samen de mogelijkheden, onmogelijkheden en kansen van hun plannen af te
tasten. Binnen 8 tot 10 weken moeten zij een concept totaalplan aan de Regiegroep voorleggen. Wie
dit zijn vertellen wij u verderop in deze nieuwsbrief. Een grote groep moeten we dus teleurstellen,
maar een even grote groep krijgt een brief waarin we zeggen dat hun idee als waardevol of wenselijk
wordt meegegeven aan de kwartiermakers. Er zijn bijvoorbeeld heel veel ideeën ingediend voor het
groen van plukroute tot voedselbos en leerroute voor kinderen. Er is ook een plan ingediend voor
een beweegtuin voor ouderen, waar zij een paar keer per week onder begeleiding van
fysiotherapeuten kunnen bewegen. Als die fysiotherapeuten de inrichting van die tuin voor elkaar
krijgen is dat in onze ogen beslist een activiteit die als ‘zeer wenselijk’ aan de kwartiermakers wordt
meegegeven.
Planindieners die we moeten teleurstellen zijn bijvoorbeeld zij die het terrein het hele jaar door
wilden invullen als evenemententerrein (te veel overlast omwonenden), die zo’n omvattend plan
hadden dat anderen geen kans kregen of waarvan de plannen veel te duur waren of zouden worden
om te kunnen realiseren.
Hoe nu verder?
Op 30 mei komen Regiegroep, kwartiermakers en nog een aantal genodigden bij elkaar voor de
aftrap van de volgende fase. Bij die genodigden zitten ook drie adviseurs die de kwartiermakers gaan
ondersteunen met hun kennis en kunde over kwesties als exploitatie en beheer, het naast elkaar
ordenen van verschillende functies en activiteiten en het creatieve werkproces.
De kwartiermakers zijn:
-

Natuurlijk buitenspelen, Marieke Dekker
T-huis / stadspark, Dirk de Leeuw en Lennart Veersma (horeca)
Outdoor urban sports park, Erwin Schellekens, Cees Thomassen en Lois de Jong (hedendaagse
buitensportactiviteiten voor ‘jongeren’ van 5 tot 45)
Nieuw onderkomen voor Scouting Esjeeka, Marty van de Ven en Rolien van Swam
Evenement/Stadscamping, Brigitte Blanken, Eric Steur en Erik van Gool
Levend water/vijver, Lucy Bathgate
Beach in Tilburg, Bart Spijkers (beachvolleybalclub)
Entree VGL terrein en cultuurhistorische waarden, Marieke Vromans

Wij verwachten eind juli/medio augustus een conceptplan van de kwartiermakers binnen te krijgen.
Daarna praten wij u opnieuw bij over de voortgang van dit bijzondere proces en de plannen voor de uiteindelijke
invulling van dit stadspark. Wij hopen van harte dat u ons aller enthousiasme tot nu toe deelt.
Met vriendelijke groet,
De Regiegroep

