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Tilburg, 17 maart 2016 

De Regiegroep VGL-terrein heeft tot taak de invulling van het voormalige VGL-terrein te bepalen. De 

inzet is er ‘een levendig stadspark van te maken voor iedereen dat het hele jaar uitdaagt en verleidt 

tot het bezoeken ervan’.  

Op 16 november 2015 is de Regiegroep met haar werkzaamheden gestart. In de eerste 

tussenrapportage van 4 februari deden wij verslag van de stand van zaken tot op dat moment.  

Hierbij doen we dat voor de periode van begin februari tot nu.  

Wat is er sinds 4 februari gebeurd?  

Op 18 februari vond er in het Soul café een ‘inspiratiebijeenkomst’ plaats: planindieners en 

ondernemers of organisaties die met een idee rondlopen dat mogelijk toegevoegde waarde voor de 

inrichting van het terrein heeft, werden hiervoor uitgenodigd. De opkomst was groot - zo’n 80 

mensen woonden de bijeenkomst bij. De lokale pers besteedde uitgebreid aandacht aan de avond. 

Sinds deze avond zijn er 18 initiatieven ingediend.   

Op 19 februari organiseerde het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) een 

ontwerpsessie gericht op de ontsluiting en de randen van het VGL-terrein. Drie plannen voor een 

mogelijke toekomstige ruimtelijke inrichting van het terrein werden opgesteld en gepresenteerd. De 

voorzitter van de Regiegroep zat in de jury.    

Op 22 februari besprak de Regiegroep de reeds ingediende plannen en bereidde de pitches voor 

waarmee op 12 maart a.s. een begin is gemaakt.  

Op 2 maart voerde een vertegenwoordiging van de Regiegroep overleg met de zogeheten 

Klankbordgroep: een groep van wijkbewoners uit de Bomenbuurt en Bouwmeesterbuurt die zich 

betrokken voelen bij wat er op het VGL-terrein te gebeuren staat. 

 



 

Op 12 maart vond de eerste pitch plaats: een groot aantal planindieners hebben hun idee met veel 

enthousiasme toegelicht aan de Regiegroep. De Regiegroep stelde de indieners vragen over het 

ingediende idee/ plan en deed suggesties voor een verdere uitwerking hiervan.  

Op 13 maart kregen de leerlingen van de Weekendschool de opdracht plannen te maken voor de 

inrichting van het VGL-terrein. De voorzitter van de Regiegroep was een van de juryleden. 

Op 14 maart was er weer een pitch. Ook hier werd de regiegroep aangenaam verrast door het 

gedachtengoed en het enthousiasme van de planindieners.   

Aantal tot op heden ingediende plannen 

De teller staat inmiddels op 49 plannen: een geweldig resultaat waar we blij mee zijn. 

Tot slot: een blik vooruit. 

Op 1 april a.s. sluit de indieningstermijn.  

Op 5, 6 en 11 april vinden – zoals we dat op basis van de tot dusverre ingediende plannen tenminste 

kunnen inschatten – opnieuw een aantal pitches plaats. 

Kort daarna komt de Regiegroep samen om het verdere traject te bespreken en vorm te geven. 

Natuurlijk informeren we alle betrokkenen zodra hierover meer bekend is.   

 

Vragen, onduidelijkheden, suggesties? Laat het ons weten. 

 

 

 


