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           Tilburg, 15 augustus 2016 

NIEUWSBRIEF 3 van de Regiegroep VGL 

 

Het is alweer even geleden – 6 mei om precies te zijn – dat wij u bijgepraat hebben over de 
ontwikkelingen rondom het toekomstig stadspark op het naastgelegen VGL terrein.  
Die 6e mei hebben wij u de uitkomst gemeld van de selectie die de regiegroep gemaakt had nadat 
alle 82 planindieners hun ideeën hadden kunnen toelichten. Toen is besloten met 8 zogenaamde 
kwartiermakers het vervolgtraject in te gaan. Dat varieerde van plannen voor een waterpartij, een 
mooie entree, natuurlijke speelelementen voor kinderen en nieuwbouw voor de scouting 
binnenstad, tot sportfaciliteiten voor jong en oud, ruimte voor de  beach volleybalclub Tilburg en een 
horeca-uitspanning.  

Deze groep kwartiermakers heeft ondersteuning gekregen van drie adviseurs die konden helpen in 
het verdere gezamenlijke proces, het nadenken over de situering van allerlei zaken op het terrein en 
het zoeken naar de juiste exploitatie- en beheervormen. Later is daar nog ondersteuning op 
financieel gebied bijgekomen. Immers: van een aantal planindieners wordt verwacht dat zij hun idee 
ook omzetten in een onderneming en daar komt heel veel bij kijken. De groep is sinds 30 mei 
nagenoeg wekelijks bijeen geweest.  

Er is dus ongelooflijk veel werk verzet de afgelopen maanden. Zowel door de kwartiermakers en hun 
adviseurs als door de regiegroep, die sinds mei weer 10 keer bijeen is geweest om tal van zaken te 
bespreken. Een ervan is bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame 
energieopwekking. Dat gebeurt in samenwerking met de lokale binnenstedelijke Energiefabriek 013. 
Een ander onderwerp is het aftasten geweest van de kansen om het Van Beurdenterrein te laten 
ontdoen van de al jaren leegstaande gebouwen.  Een gesprek daarover tussen een delegatie van de 
regiegroep en de huidige eigenaar heeft er in ieder geval toe geleid dat de gemeente c.q. de 
wethouder opnieuw de mogelijkheden voor een doorbraak in dit proces gaat proberen te 
bewerkstelligen; zo is toegezegd. Ook met de vertegenwoordigers van de wijkraden is overleg 
geweest over de wijze waarop zij onder de bewoners van de omliggende wijken betrokkenheid gaan 
creëren voor dit toekomstig stadspark.   

Wij hadden u beloofd eind juli – half augustus meer te kunnen vertellen over het plan waarover 
kwartiermakers en adviseurs zich de afgelopen maanden hebben gebogen. Welnu: ze zijn heel ver 
opgeschoten, ze hebben de regiegroep verrast met hun inzet en eerste contourschetsen, maar het 
duurt nog even voordat er een plan ligt dat voldoende in zich heeft om aan de stad te presenteren. 
De regiegroep buigt zich deze week over de keuze voor een landschapsarchitect. Die zal de komende 
maanden de ideeën van de kwartiermakers en de adviseurs aaneen moeten gaan smeden tot een 
fraai stadspark.   

Tot zover de stand van zaken op dit moment. Wij zijn nog steeds enthousiast en vol vertrouwen dat 
er iets bijzonders tot stand gaat komen. Dat vergt – in het bijzonder in zo’n proces van 
burgerparticipatie - veel denkwerk en voorbereidingstijd. Maar zoals beloofd: wij blijven u op de 
hoogte houden. Vooralsnog blijven we proberen vóór het einde van het jaar het plan rond te hebben 
en u daarover uiteraard uitvoerig persoonlijk te informeren. Vervolgens zou dan vóór het 
plantseizoen 2017 de eerste spade de grond in kunnen.  



Met vriendelijke groet, 

De regiegroep 


