
 

 
 

TUSSENRAPPORTAGE NR.5 

 

Tilburg, 1 oktober 2016 

  

Zoals beloofd in onze eerste Tussenrapportage van 10 februari 2016 praten wij – de Regiegroep VGL - 

u geregeld bij over de gang van zaken rondom de ontwikkeling van het toekomstig park op het 

voormalige VGL-terrein.   

 

Onze laatste Tussenrapportage (nr. 4) dateert van 8 augustus jl. Daarin hebben wij u o.a. 

geïnformeerd over opdracht die wij aan de ‘uitverkozen’ acht kwartiermakers mee hebben gegeven.   

 

Wat is er verder sinds onze vorige rapportage gebeurd?  

 

Met de opdrachtverstrekking aan de kwartiermakers brak er voor de regiegroep een betrekkelijk 
rustige zomerperiode aan.  
 
Op 16 augustus en op 22 september vonden er reguliere regiegroep-vergaderingen plaats waarin de 
gang van zaken en de noodzakelijke afstemmingen onderwerp van gesprek waren. 
 
Op 25 augustus voerden drie leden van de regiegroep samen met Tjeerd Timmermans, een van de 
drie adviseurs van de kwartiermakers, selectiegesprekken met vijf door ons uitgenodigde 
landschapsarchitecten. Op basis van vooraf geformuleerde criteria en het verloop van de gesprekken 
met de uitgenodigde landschapsbureaus bepaalden wij aansluitend onze keuze. Die viel uit in het 
voordeel van Kruit Kok landschapsarchitecten uit Oss/Eindhoven en – in nauwe samenwerking 
daarmee – op het ruimtelijk ontwerpbureau Blom & Moors uit Tilburg. KruitKok fungeert in dit 
proces als ‘hoofdaannemer’. 
 
KruitKok heeft veel ervaring met het maken van landschapsontwerpen via participatieve processen; 
Blom & Moors richten zich vooral op de beeldvorming en micro-detaillering.  
 
De opdracht – in het kort inhoudende het door de kwartiermakers opgestelde structuurplan verder 
uit te werken in een mooi en realiseerbaar stadspark - is inmiddels verstrekt en ze zijn al volop bezig 
met het hen opgedragen werk.  
 
 

 



 
 
Was het voor de regiegroep een betrekkelijk rustige zomerperiode, voor de kwartiermakers en de 
drie adviseurs was dat zeker niet het geval.  
 
Door hen is in de afgelopen maanden keihard gewerkt om hun ideeën nader vorm te geven.  
 
Begin september leverden ze hun lijvige eindrapportage op aan de regiegroep. Zowel aan de 
ruimtelijke, aan de financiële alsook aan de organisatorische kant van de plannen wordt daarin 
gedegen aandacht besteed.   
 
Op 12 september lichtten de kwartiermakers en de adviseurs hun plannen ten overstaan van de 
regiegroep toe.   
 
Op 22 september stemde de regiegroep unaniem met de voorstellen van de kwartiermakers in. Dit 
nog onder twee kanttekeningen die nadere onderlinge afstemming en dus vervolgoverleg behoeven. 
 
Met de oplevering van het structuurplan en de goedkeuring hiervan door de regiegroep is weer een 
grote stap in dit intensieve en erg boeiende burgerparticipatietraject gezet! 
 
Hoe nu verder? 
 
De inzet van de regiegroep is erop gericht het eindadvies in de richting van onze opdrachtgever – 
wethouder Berend de Vries – eind december/begin januari op te leveren.  
 
Dat eindadvies houdt in:  

 het door de kwartiermakers en adviseurs opgemaakte structuurplan  

 de eerste uitwerking hiervan door de landschapsarchitect 

 de financiën benodigd om het plan ten uitvoer te brengen 

 de projectplanning en sturings- en beheerstructuur die we voor het vervolgproces voorstaan 
 
De gedachte van de regiegroep is om het advies eind dit jaar/begin volgend jaar aan te bieden tijdens 
een openbare bijeenkomst. Daarvoor zullen alle directbetrokkenen, de wijkorganisaties, de 
geïnteresseerden en de lokale pers worden uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zal de regiegroep 
een toelichting geven op het tot nu toe doorlopen proces en de uitkomsten daarvan. Ook zal er een 
doorkijkje worden geboden in de nabije toekomst (naar inhoud en tijd).  De naam van het 
toekomstige park zal dan ook bekend worden gemaakt. En het advies van de regiegroep wordt ter 
plaatse aan de wethouder aangeboden.    
 

 



 
 
Vanaf dat moment ligt de besluitvorming in de handen van de wethouder.  
 
De regiegroep wil graag in het vroege voorjaar van 2017 (=plantseizoen) een aanvang nemen met de 
inrichting van het toekomstige stadspark.  
 

Op 11 oktober a.s. overlegt de regiegroep dit met de verantwoordelijk wethouder.  

 

Over de uitkomsten hiervan informeren wij u natuurlijk in onze volgende Tussenrapportage.   

  

Tot slot: een nadere toelichting op de door ons verrichte werkzaamheden en/of dit bericht geven wij 

desgewenst graag.  

 

Mede namens de leden van de Regiegroep VGL-terrein,  

  

Johan Dunnewijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


