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Belangrijkste punten – Participatie avond - 30 juni ’21 

Openbare Ruimte 
 

Goed	
• Openbare ruimte vergroening goed plan. 
• Groen op gebouwen, zowel op het dak als gevels is een prima idee. 
• Sommige bewoners hebben er geen moeite mee om parkeren naar de rand van het 

Dwaalgebied te verplaatsen als daar groen en parkjes voor in de plaats komen. 
• Vergroening en klimaatadaptatie. 
• Spoorzone / Spoorpark; impressies zien er prachtig en groen uit. 
• Veel vergroening, nieuwe visie op parkeren, meer leefruimte en minder verkeer. Maar waar 

laat je het verkeer? 
• Meer vergroening en verblijfplaatsen geïntegreerd in horeca en winkelgebied. 

 

 

Beter 
• Is er voor groen op gebouwen (dak en gevel) samenwerking met de ontwikkelaars van de 

aangekondigde woontorens om dit ook daar te realiseren? Je ziet namelijk voornamelijk 
ouderwetse beton-gevels in de art-impressies. 

• Het zou een enorme verbetering zijn als de lelijke en verouderde parkeergarage Louis 
Bouwmeesterplein zou verdwijnen en ondergronds wordt gebracht conform het model Het 
Zand in Brugge. Het Bouwmeesterplein zou er aanzienlijk op vooruit kunnen gaan. 

• Louis Bouwmeesterplein is nu veel asfalt, maak een groene verbinding met Korvel; de Vincent 
van Goghroute is al vaak als voorbeeld genoemd. 

• Benutten achterterreinen t.b.v. publieke functie (groen, ontmoeten). 
• Meer sport-/speelvoorzieningen in de binnenstad (voor inwoners + bezoekers / ouders met 

kinderen) 
• Bereikbaarheid logistiek binnenstad: veel vrachtverkeer ombuigen naar Picnic- achtige 

oplossingen? 
• Probeer nog meer 'rustige' plekken te creëren. 
• Schouwburgpromenade aanpakken, flats weghalen, Korvelseweg betrekken bij stad i.p.v. nu 

achter die "lelijke muur"  
 



Gemist	
• Het (groen)onderhoud. Wie? Samen met wie? Beheer van groen moet goed geregeld worden. 

Groen in stedelijke omgeving is toch altijd kwetsbaar. 
• Is er ook gedacht aan openbare toiletten? 
• Hebben jullie ook gekeken naar uitbreiding naar stadspark Oude Dijk? Bijvoorbeeld door 

stimuleren Horeca daar? Horeca in oude Angela Mavo. 
• Wordt er ook gedacht aan meer water?! Water zou eigenlijk op elk plein aanwezig moeten 

zijn. Alles met water, cijfers fonteinen, kunstwerken, beekjes, etc. 
• Voorzieningen voor jonge mensen! We hebben speeltuinen voor kleine kinderen, maar jeugd 

heeft niets. Een pumptruck, funpark, skate park, zodat jonge mensen wel iets leuks kunnen 
doen en elkaar kunnen ontmoeten i.p.v. binnenzitten. Een klein funpark in het Spoorpark is te 
klein voor jonge mensen vanTilburg. 

• Aandacht voor veiligheid van ontmoetingsplekken en voorkomen van verloedering. 
• Blijvende bereikbaarheid voor bewoners. 
• "hamburgertenten niet onze taak": wiens taak is het dan om hier over te waken? Het voelt 

alsof de bezetting van een locatie belangrijker is dan de kwaliteit van deze bezetting. 10 
fastfoodketens in een straal van 500 meter lijkt me erg schraal voor een stad met creatieve 
ambities. 

• De ambities zijn prima maar hoe zit het met het (politieke) draagvlak? 
• Visie op de grote groei van binnenstadbewoners en de voorzieningen die daar specifiek voor 

nodig zijn. 

 

Vragen 
• Hoe kunnen wij als binnenstadbewoner met de auto thuiskomen en Noodhoekring blijft die 1 

richting? 
 


