Belangrijkste punten – Participatie avond
Openbare ruimte

Opmerkingen:

• Jammer dat de hangende tuin van de Kattenrug niet is aangeslagen.
• Weinig bomen in de binnenstad, vooral laag groen.

Aandacht voor:
• Verticaal groen: biedt kansen voor verkoeling en bewustwording met aandacht voor
onderhoud (muur 4 Jaargetijden/Fabriekstraat, eventueel weghalen en tuin delen als
stadspark; muur tuin Interpolis: minder muur, groen meer zichtbaar, minder kans voor graffiti;
groene gevel langs Burgerijpas).
• Groene ontmoetingsplekken worden gemist. Doordat openbare ruimte beperkt is, kan dit
misschien op platte daken worden gerealiseerd. Wel mogelijke concurrentie van
zonnepanelen. Idee verdeling: burgers zonnepanelen, andere daken groen. Uitdagingen:
financiën, constructie, opbrengst van groene daken zit in verkoeling, mogelijkheid tot
verblijven, biodiversiteit. Hier liggen kansen om samen op te trekken voor gemeente en BMT.
• Parkeren uit de Binnenstad: extra ruimte voor groen en spelen.
• Het aantrekkelijk maken van binnenpleintjes met groen en bankjes. Binnenhofjes waar
bewoners zich over ontfermen als ontmoetingsplek, waar inwoners samen dingen doen en
ook de ruimte schoonhouden (voorbeeld Rotterdam). In wezen moet dit vanuit zichzelf
ontstaan, maar gemeente kan hier ruimte voor geven.
• Basiscultuur in het Dwaalgebied, ontspannen, rustig doorheen lopen, toegankelijkheid van
gebouwen, koelte bieden in kerken en LocHal. Buitenruimte aantrekkelijk maken. Zoals Nolli
kaart van Rome: alle publieke ruimtes kwaliteit geven. Voorbeeld: stemmen in 013.
• Het aantal hamburgertenten. Moeten het er zoveel zijn? In kader stimuleren gezonde leefstijl
en gevaar van bezorger in de openbare ruimte.
• Wonen (in woontorens) en woongenot zijn niet in verhouding.
• Studenten van de kunstopleidingen en Schouwburg ruimte geven om ook overdag te
programmeren, meer naar buiten, rondom kerk en Paleisje, Stadsforum.
• Gemeente moet kantongerecht kopen om het in eigen hand te hebben.

• Openbare ruimte zo inrichten dat die uitnodigt, niet voor één gebruiker.
• De (Binnen)stad kent veel plekjes waar het fijn is om te vertoeven, zoals de Muzetuin.
Gebieden gaan allemaal ’s avonds dicht. We stellen de vraag of het goed is om een tijdslot te
hebben. Ja, want de omgeving moet ook leefbaar blijven. Met een tijdslot en mogelijkheid tot
afsluiten blijft het mogelijk om te handhaven. Zoals Spoorpark. Voorbeeld van de bieb: deze is
altijd open, 7 dagen per week, van 8:00 tot 22:00 uur. Biedt mogelijkheden aan mensen als
alle voorzieningen wegvallen. Onderdeel inclusieve stad.

Behoefte aan:

• Beter onderhoud groen; meer geld beschikbaar stellen of onderhoud met vrijwilligers en
mensen meteen met elkaar verbinden.
• Autoluwe binnenstad: zo meer ruimte voor groen en voetgangers waardoor recreëren,
bewegen, wandelen, bekijken en genieten mogelijk worden. Het groen vanuit het
universiteitsterrein doortrekken naar en verbinden met de binnenstad (groen van universiteit
versus het grijs van de industriestad), groen als marketing.
• Meer aandacht voor veiligheid. Meer bebouwing/verdichting zorgt hoogstwaarschijnlijk voor
meer snelle verplaatsingen, gaat ten koste van de openbare ruimte.
• Bevordering culturele beleving van de binnenstad; culturele arrangementen aanbieden en
verblijf aantrekkelijker maken. Bezoekers LocHal: 25% van buiten Tilburg, 75% Tilburgers.
• Verblijfsruimte verbeteren, toevallige ontmoetingen faciliteren door activiteiten/
programmering (voorbeeld Mindlaps en boulevard).
• Regelloze ruimtes: leegstaande panden ter beschikking stellen aan kunstenaars en jonge
mensen. Zorg dat er dingen onaf blijven, om nieuwe ideeën ruimte te geven, te kunnen
schakelen op basis van creatieve ideeën. Soort broedplaats met als tegenprestatie dat je iets
doet waar de stad ook iets aan heeft.
• Openbare toiletten: kost geld en is kwetsje van organiseren. Als je wilt dat mensen langer in
de stad blijven, moeten er meer openbare toiletten komen, is onderdeel gastvrije stad. En dan
echt een binnenruimte, een servicepunt. Goed schoonmaken.

