hart van brabantpark - 4 juli 2014
Het is zo ver, volgende week donderdag, 10 juli hebben we een gesprek met de gemeente, met wethouder Berend de
Vries en met twee van zijn ambtenaren, Lucien Kuijsters en Fons Meijer. Volgende week horen we of de gemeente
bereid is om samen met ons het park te ontwikkelen. Wij hebben een grote groep burgers en organisaties betrokken
bij ons streven naar een echt participatieve projectopzet voor het Hart van Brabant park.
Participatie betekent voor ons dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van het park gezamenlijk door gemeente, burgers en betrokken organisaties worden gedragen. En dat gezamenlijke ontwikkeling en
beheer kan leiden tot een park van, voor en met alle betrokkenen. De uitkomst van het gesprek met de wethouder zal
duidelijk maken of we daarin op dezelfde lijn zitten en of de ontwikkeling van een echt stadspark gaat lukken.

Ondertussen gebeurt er al van alles op het VGL-terrein:
• Stichting Social Energy heeft op 25 mei een middag georganiseerd over het terrein, in samenwerking met het
Kessels Museum, Stichting Stadsbomen Tilburg en studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
• De pop-up (mini)camping voor bezoekers van festival Mundial waarvoor allerlei voorzieningen zijn aangelegd:
een terras, een hek, aansluitingen op elektriciteit, op het riool, op waterleidingen.
• Er zijn afspraken gemaakt met organisaties rondom stadslandbouw.
• Het evenement Brabant Open Air komt in september op het terrein met een geschat bezoekersaantal van 15.000
in twee dagen. Omwonenden hebben aangegeven zich zorgen te maken over de overlast. Wij zijn benieuwd welke voorzieningen getroffen moeten worden: parkeren, sanitair, beveiliging, verkeer, en welke kosten dat met zich
meebrengt.
Volgende week hopen we met de gemeente een goed gesprek te hebben waarin duidelijk wordt of de huidige invulling van het VGL-terrein al een onomkeerbaar proces is of dat deze tijdelijke initiatieven goed inpasbaar zijn in het
Hart van Brabant Park.

Vele partijen staan in de startblokken om mee te doen. Wonen Breburg, de GGD, Streeknetwerken, Natuurmuseum
Brabant, Land van de Hilver, Coöperatie Kempengoed, Beach Tilburg, Fysio Spijkers, om er maar een aantal te noemen. Ook de vele enthousiaste, bij het project betrokken burgers uit de aangrenzende wijken Goirke, Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Noordhoek, de bewoners omliggende flats en de rest van de stad wachten op duidelijkheid van de
gemeente.
Ondertussen hebben we voor de geïnteresseerden op de website www.hartvanbrabantpark.nl het haalbaarheidsonderzoek en de brochure van het park geplaatst. Wilt u nog eens nalezen hoe het concept van het Hart van Brabant park er uit ziet, bezoek dan onze website: www.hartvanbrabantpark.nl
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