
 
 

 

Tilburg, 8 februari 2018 

  

 

Aan de leden van de gemeenteraad, 

 

Op 5 februari jl. stemde u bij meerderheid in met het voorstel van 

het College om het financiële voordeel dat in de recentelijk 

gehouden aanbesteding voor de aanleg van het Spoorpark is behaald, 

aan te wenden voor de aanleg van een skatebowl (als onderdeel van 

het ‘Urban Sports Park’) en het bouwen van een overkapping annex 

kiosk met openbare toiletten. Aan deze instemming is de voorwaarde 

verbonden dat het College het voordeel slechts bij voldoende 

vordering van de bestaande opdracht beschikbaar stelt. Op het moment 

dat daar zicht op is – dit zal naar alle waarschijnlijkheid in maart 

2018 al het geval zijn – dient er voldoende restantbudget 

beschikbaar te zijn om de dan nog resterende risico's binnen het 

beschikbare budget te managen.     

 

Met dit besluit en met de financiële middelen die u op 10 april 2017 

jl. aan ons ter beschikking stelde, zijn wij in staat het bruisende 

en levendige Spoorpark tot stand te brengen dat ons voor ogen staat. 

Dat stemt ons uiteraard tot grote tevredenheid.  

 

Wij hechten er daarom aan onze erkentelijkheid in uw richting uit te 

spreken. Wij doen dat mede namens de overige bestuursleden van de 

Stichting, de kwartiermakers en de vele inwoners van Tilburg die ons 

gezien hun reacties op sociale media alsook anderzijds steunen bij 

onze inzet. Die dank gaat tevens uit naar de ambtenaren die ons bij 

deze opgave van dienst zijn.  

 

De uitvoering van de aanleg is zoals u wellicht bekend in volle gang 

en ligt op schema. Op dit moment wordt er iedere dag zo’n 2.500 m3 

grond op het voormalige VGL-terrein ‘verzet’ en zorgen 50 

vrachtwagens voor het aanvoeren van de voor de aanleg van het park 

benodigde grond. 

 

De voortvarende voortgang van het werk, het voorhanden zijn van een 

voldoende ruime post ‘onvoorzien’ en de kwaliteit van het 

projectmanagement waaraan de realisatie van het park binnen de 

gestelde kaders is opgedragen, geeft ons het vertrouwen dat het 

beoogde Spoorpark met een aanvaardbaar risicoprofiel tot stand kan 

worden gebracht.   

 

Wij zijn momenteel doende om de inrichting van de (be)sturing van de 

beheer- en exploitatiefase die straks aanbreekt, vorm te geven. 

Voorop staat daarbij dat het publieke belang dat we met het 



Spoorpark voorstaan – een park door, voor en van alle Tilburgers – 

duurzaam geborgd dient te worden.  

 

Uiteraard zullen wij u van de voortgang van een en ander op de 

hoogte houden.   

 

Met vriendelijke groet,  

Anita de Haas, Noud Derks en Johan Dunnewijk (dagelijks bestuur 

Stichting Spoorpark)  

 

cc. wethouder Berend de Vries 


