
 

 

TUSSENRAPPORTAGE NR.6 (met bijlage) 

 

Tilburg, 13 februari 2017 

  

Onze laatste Tussenrapportage (nr. 5) dateert al weer van 29 september 2016.  Vervolgens was het 

even stil. Tenminste waar het gaat om het uitbrengen van deze tussenrapportages waarmee we 

beloofden u geregeld bij te praten over de gang van zaken rondom de ontwikkeling van het 

toekomstig stadspark op het voormalige VGL-terrein. 

 

Stil was ’t achter de schermen waar ’t de werkzaamheden betreft om de plannen voor een bruisend 

stadspark verder vorm en inhoud te geven allerminst. Integendeel: die werkzaamheden vroegen in 

de maanden november, december en januari dusdanig veel tijd en energie van kwartiermakers, 

adviseurs en regiegroep dat het uitbrengen van tussenrapportage nr.6 erbij in is geschoten. Onze 

excuses daarvoor. 

 

Die werkzaamheden betroffen een scala van zaken. Het gedetailleerd weergeven van alles wat in 

deze periode de revue is gepasseerd zou in een klein boekwerk resulteren. En dat is niet de 

bedoeling. Daarom beperken we ons maar tot een paar hoofdlijnen. 

 

De regiegroep voerde intensieve gesprekken en onderhandelingen met de wethouder over het 

beschikbaar stellen van de 1,5 hectare leisure die de gemeente aanvankelijk voor zichzelf behield, 

maar in tweede instantie toch aan het toekomstige park wilde toedelen. En hiermee samenhangend, 

de kostencompensatie die dit in zou moeten houden. De mogelijkheden om geothermie (= 

warmtewinning op grote diepte) op het park onder te brengen werden bestudeerd en om 

verschillende redenen door de regiegroep afgewezen. Er is stevig aan getrokken om een Japans 

tempeltje naar Tilburg en het park te krijgen; helaas (vooralsnog?) zonder succes. Er is veelvuldig 

overleg tussen de landschapsarchitect en de kwartiermakers gevoerd om hun wensen zo goed 

mogelijk ruimtelijk vertaald te krijgen. De door de regiegroep aangetrokken projectleider voerde 

gesprekken met talloze ambtenaren en derden – bijvoorbeeld ProRail – om het plan een gedegen 

realiteitszin en daarmee ook een reële kans op toekomstige planrealisatie mee te geven. Het 

opmaken van een realistische kostenbegroting en uitvoeringsplanning werd ook door hem opgepakt.  

 

Hoewel wat later dan gepland – we mikten in eerste instantie op eind december/begin januari – zijn 

de resultaten van al deze inspanningen op 3 februari jl. aan de stad gepresenteerd.  

 

Op die datum maakten we de naam van het park – Spoorpark – en de inhoud van onze plannen in het 

Ontdekstation aan een kleine 200 aanwezigen bekend.  

 

  



 

 

We brachten ook een boekje uit waarin het proces en de resultaten zijn opgetekend. Misschien hebt 

u dit al gezien of zelfs gelezen. Zo niet, dan treft u het bijgesloten in digitale vorm aan.  

 

En er ging op 3 februari jl. een nieuwe website de lucht in: www.spoorparktilburg.nl 

 

Op 6 februari jl. reageerden zo’n 50 direct omwonenden en wijkvertegenwoordigers tijdens een 
constructief verlopen bijeenkomst in ‘de Poorten’ gelukkig ook positief op onze plannen.  
 

Natuurlijk doet ’t ons goed dat de eerste reacties alom positief zijn. ‘Tof plan’ en ‘een aanwinst voor 

de stad’ zijn bijvoorbeeld uitlatingen die opgetekend mogen worden.  

 

Met het aanbieden van onze plannen aan de stad gaf de regiegroep haar opdracht tevens terug aan 

de gemeenteraad. Het is nu aan hen om te besluiten of ze het plan willen omarmen en de voor de 

realisatie er van benodigde middelen ter beschikking te stellen. Als alles verloopt zoals de regiegroep 

hoopt zal er in de herfst van 2017 met de werkzaamheden begonnen worden.    

 

Wij wachten in spanning af! 

 

De opdracht van de regiegroep is met het presenteren van de plannen en het toelichten hiervan 

beëindigd. Daarmee is dit ook de laatste tussenrapportage die u van ons ontvangt.  

 

Mocht de gemeenteraad besluiten het plan goed te keuren en de gevraagde middelen beschikbaar te 

stellen dan zal worden bezien op welke wijze de aan- en besturing van de realisatie en (verdere) 

ontwikkeling gestalte zal krijgen. 

 

Wij hebben de afgelopen 15 maanden met ongelooflijk veel plezier gewerkt aan het geven van vorm 

en inhoud aan dit bijzondere burgerinitiatief in Tilburg! 

 

Mede namens de leden van de Regiegroep VGL-terrein,  

Johan Dunnewijk  

 

 

 

http://www.spoorparktilburg.nl/

