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MANIFEST: DE UITDAGENDE STAD
Blue Zone Tilburg-Noord

Tijd en ruimte definiëren

Ieder mens heeft recht op een goede leefomgeving met eerlijke
kansen. Wij willen bewoners en professionals van Tilburg-Noord
uitdagen om anders na te denken over hun leefomgeving en de
invloed die zij daarop uitoefenen. Laten zien dat de grote
maatschappelijke veranderingen van nu ook kansen kunnen bieden
voor individuele problemen. Wij zetten met bewoners, gemeenten,
corporaties, instanties en bedrijven nieuwe organisatiemodellen op
voor wijken, gericht op wijkvernieuwing, het leggen van
verbindingen, het bieden van perspectief en een sterke lokale
economie.

In de grote zoektocht naar ruimte in een stad worden vaak functies
en programma’s gecombineerd. Hierdoor ontstaan er enerzijds
spectaculaire ruimtes met veel activiteit, maar de functies verstoren
en ontkrachten elkaar ook. Denk aan de kantoortuin, de loft
woningen en onze drukke straten. Door ruimtes en activiteiten
(zowel binnen als buiten) helder te definiëren, ontstaat er rust en
helderheid voor de bewoners.

Er zijn gebieden in de wereld waar zo een manier van samen-leven
en samen-organiseren al jaar en dag gebeurt, de Blue Zones.
Mensen leven daar langer en gezonder dan op elke andere plek op
de wereld. Er zijn negen overeenkomende pijlers die het recept
lijken tot een prettig leven met meer levensgeluk en lage
ziektecijfers. Vanzelfsprekend hebben we in Nederland te maken
met een andere context, levenssnelheid en problematiek, maar we
kunnen er wel degelijk veel van leren. Daarom hebben we de negen
pijlers ontwikkeld naar zeven principes voor ‘de uitdagende stad’.
Deze geven houvast in planvorming en bieden inspiratie en kaders
die essentieel zijn bij het aanpakken van kansen in stadswijken. Om
te komen tot een fijne manier van samenleven in een sociaal- en
fysiekuitdagende omgeving. De 7 principes van de uitdagende stad:

Mensen activeren
Het bebouwde Nederlandse landschap is nog maar van weinig
fysieke uitdagingen voorzien. Voor hindernissen en uitdagingen
hebben we een technische ondersteuning ontwikkeld waardoor de
dagelijkse lichamelijke prikkels, die zo belangrijk zijn voor de
vitaliteit van mensen, geminimaliseerd zijn. Door de juiste
randvoorwaarde hiervoor te creëren kunnen mensen, zonder extra
bewuste inspanning, dagelijks profiteren van een uitdagend
landschap.

Samen of individueel verstillen
Het hedendaagse leven lijkt altijd maar door te gaan. Alle
activiteiten die we doen, vloeien in elkaar over en spelen zich op de
zelfde plek af. Waar het moment van rust geen onderdeel meer is
van ons dagelijks ritme, ontbreken hier ook fysieke plekken in de
hectiek van de stad. Het is misschien wel de rol die de natuur en de
kerk voorheen innam, maar niet vervangen is. Door toegankelijke
ruimtes en plekken voor verstillen te creëren wordt er ruimte
geboden om dit naar eigen behoefte te doen.

Generaties samenbrengen
Hoewel het wel cultureel verschillend is, is het in Nederland niet de
gewoonte om met meerdere generaties bij elkaar te wonen en te
leven. Door de wisselende behoeftes van iedere cultuur en
generatie wordt hier met aparte typologieën op ingespeeld met een
disconnectie tot gevolg. Wanneer meerdere generaties samen leven
kan iedereen hiervan profiteren. De ouderen blijven betrokken en
dagelijks uitgedaagd. Door het samenbrengen als kracht te zien in
plaats van een risico kunnen er nieuwe hoogwaardige
samenlevingsvormen ontstaan.

Ruimte geven voor eigenaarschap
De focus voor het ontwikkelen van woonvormen ligt in Nederland al
tientallen jaren op het individu. Daarbij zorgen verantwoordelijkheid
dragen voor collectieve zaken en openbare ruimte vaak voor de

bekende pijnpunten. Door een plan vanuit collectiviteit te
ontwikkelen en ruimte te geven aan de bewoners om plekken eigen
te maken kan er eigenaarschap ontstaan.

Menselijke maat terugbrengen
In de oude binnenstad is het vaak nog terug te vinden met tal van
karakteristieke straatjes en plekjes, maar in de relatief nieuwere
wijken lijkt deze nogal eens te ontbreken. We maken ruimtes die
over blijven tussen de gebouwen ipv dat we plekken maken,
waarna er ruimte is voor gebouwen. Daardoor ontstaan openbare
ruimtes die vaak te groot, te klein, niet gedefinieerd en niet prettig
zijn. Door vanuit de menselijke maat de buurt, de straat, het huis
en contacten vorm te geven ontstaat er een prettige ruimte waarin
ruimte is voor ontmoeting en samenleven.

Plekken waar ruimte is voor iedereen
Uiteindelijk gaat het er om dat er dynamische en diverse structuren
ontstaan waar ruimte is voor iedereen. Het vooraf regisseren van
verschillende mensen, leeftijden, doelgroepen is niet wenselijk en
houdbaar maar door diversiteit en brede aanspreekbaarheid als
ontwerpuitgangspunt te nemen, kunnen er veel verschillende
mensen zich aangesproken voelen. Hiermee blijft de diversiteit door
de tijd heen in stand.
Uitdagend Noord
Wij hebben op basis van gesprekken met bewoners,
bewonersorganisaties, buurtprofessionals, onderzoeken en analyses
een overzicht gemaakt hoe er gewerkt kan worden aan ‘Uitdagend
Noord’. Dit is zeker geen compleet overzicht en kan altijd worden
aangevuld en aangepast, maar het geeft wel een goed overzicht.
Zijn er zaken over- of juist onderbelicht. We hebben de 7 principes
gelegd langs 7 niveaus, van stadsdeel tot mens, om een
wijkvernieuwingsaanpak over de volle breedte te kunnen
ontwikkelen.
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De Uitdagende stad

stadsdeel

Buitengebied

Zonder bewuste
inspanning dagelijks
profiteren van een
uitdagend landschap

Helderheid over ruimtes
en activiteiten voor van
alle bewoners

Een fijne plek waar
bewoners rust kunnen
ervaren

Samenbrengen als kracht
zodat je kan profiteren
van levensfases/leefstijlen

Samen een plan
ontwikkelen / initiatief
ontplooien voor meer
betrokkenheid

Door vanuit de
menselijke maat vorm te
geven, ontstaat er ruimte
voor samenleven

Grotere diversiteit en
bredere
aanspreekbaarheid als
ontwerpuitgangspunt

Mensen fysiek
activeren

Tijd & ruimte
definiëren

Samen en individueel
verstillen

Generaties
samenbrengen

Ruimte geven voor
eigenaarschap

Menselijke maat terug
brengen

Verschillende plekken
voor iedereen

Klimaat adaptief /
Rustplas
Peerke Donders beter
bereikbaar maken

Instroom organiseren

TREX
Langdurig samenwerken
coalitie

Differentiatie en balans
doelgroepen

Activeren
verenigingsleven
Passend en voldoende
woning aanbod

Inzetten als rustgebied

Markthal

Wijkbedrijf 2

Woongroepen voor
mensen met zorgvraag

Ontwikkelkansen randen
Noord

BIZ Verdiplein
Wijkbedrijf 3

Instroming faciliteren
Straatprofiel vormen
Wijkidentiteit /
herkenbaarheid

Ruimte voor lokale
ondernemerschap
Instroom organiseren

Kringloop, pluktuinen
wijkrestaurant

Differentiatie
typologie/programma

Meer ruimte voor
diversiteit aan culturen

Collectief wonen

Van kijkgroen naar
gebruiksgroen

Doorbreken homogeniteit
/ monotoon

Relatie maaiveld en plint
(programma / parkeren)

Noorderhoeve
Collectieve ruimtes

Uitdagende
openbare ruimte
Verbinding noord
centrum verbeteren
Parelketting van plekken
Hergebruiken
hoogspanningsmast
(hal, tokkel, podium)

Hiërarchie in
wegenstructuur
Wagnerplein 2.0 HUB

Randen v/d wijk
vormgeven
OV-verbindingen

Wijk

Aanwezige natuurlijke
elementen de ruimte
geven in wijk

Verdiplein als
buurtwinkelcentrum
Prog. voor jongeren
Moestuinen in de wijk

Buurt

Prikkelend blokje om door
de buurt
Lokale voorzieningen op
loopafstand

Weggebruikers scheiden
Kreverplein als solitaire
supermarkt

straat | stempel

Trambaan herstellen
Balans tussen
toegankelijke en
uitdagende paden

huis | gebouw

Balans tussen
levensloopbestendig /
levensloopuitdagende
woningen

mensen

Mensen binden met
gedeelde interesse

Groene inprikkers als gids
richting het noordelijk
gebied

Plekken voor jongeren

Water zichtbaar en
beleefbaar maken, lokaal
invulling geven

Kinderopvang bij
Vlashofschool
Voortuin passende
afmeting, afscheiding

Lesprogramma scholen
koppelen aan
buitengebied
Cadans tussen
levendigheid en rust

Woonvormen obv
generaties en
culturen

Geluidsproblematiek
tussen huizen oplossen

Zelf tot rust komen
Zinvolle dagbesteding

Verduurzamen /
opknappen
Meer-generatie woning

Vrijheid bewoners om
eigen identiteit aan gevel
te geven

Wijkbedrijf 1
Perspectief bieden aan
jeugd
Koppeling scholen WB
Sociaal return

Onderlinge interactie en
begrip verbeteren
Ruimte geven aan
ambachtelijke en
persoonlijke talent.
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AANPASSING EN TOEVOEGING WONINGVOORRAAD
Kansen in de na-oorlogse stempels van Noord
De opgave binnen de woningvoorraad is groot. In heel Nederland,
maar ook in Tilburg-Noord. Het eenzijdige aanbod, de monotone
uitstraling en de onbestemde inrichting van de openbare ruimte zijn
toe aan verandering.

Eengezinswoning

In Stokhasselt en Heikant is op dit moment ongeveer 50% van de
woningvoorraad een eengezinswoning, terwijl het aandeel
meerpersoonshuishoudens met kinderen ongeveer 25% is. En de
komende jaren zal dit percentage verder afnemen. Er is dus een
grote mismatch tussen vraag en aanbod die in de toekomst alleen
maar groter zal worden.

50%

50%

meergezinswoning

Samenstelling huishoudens

Woningvoorraad Stokhasselt en Heikant

Aan de vraagkant zien we een flinke toename van kleine
huishoudens die een andere leefstijl hebben dan passend is bij het
huidige aanbod. Er is meer behoefte naar collectieve woonvormen
en wonen met gelijkgestemden. Steeds vaker organiseren bewoners
zich in een collectief om zelf geschikte woonruimte te ontwikkelen,
passend bij de levensfase.
Wij zien veel mogelijkheden in het noordelijk deel van Tilburg-Noord
om gefaseerd te werken aan een transformatie van de
stempelstructuur in het bezit van WonenBreburg waarbij meerdere
kansen kunnen worden benut;
een betere balans tussen vraag en aanbod;
een betere balans tussen koop en huur;
fysieke ingrepen koppelen aan sociale verbetering;
structurele bijdrage aan verduurzaming van vastgoed en het
klimaatadaptief maken van de openbare ruimte;
een functionele invulling van de openbare ruimte;
intensiteit als draagvlak voor voorzieningen;
inkomsten gemeente door extra gronduitgifte;
minder gevoelig voor risico’s en belemmeringen, uitgaan van
aanwezige structuren.
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AANPASSING EN TOEVOEGING WONINGVOORRAAD
Lange termijn strategie
De stedenbouwkundige structuur van de stempelwijken maakt dat
deze uitermate geschikt zijn voor een gefaseerde transformatie
waarbij een tussenstap ook een eindstap kan zijn. Om deze
transformatie in goede banen te leiden zal er een Masterplan moeten
worden opgesteld waarin de volgende uitgangspunten staan
beschreven:
formuleren van een sterke, ruimtelijke visie op de toekomstige
gebiedskwaliteit;
beperkt opleggen van regels voor ontwikkelingen;
plannen zonder planning: geen verplicht tijdspad of volgorde;
iedere tussenstap kan een eindstap zijn;
open uitnodiging aan partijen om aan de toekomst van TilburgNoord te werken;
niet wachten totdat alle onzekerheden zijn opgelost;
verplichte social return op ontwikkelingen;
de gemeente treedt stimulerend en faciliterend op.
WonenBreburg neemt een bijzonder positie in. Zij brengen vastgoed
gefaseerd in voor herstructurering. WonenBreburg zal door de
transformatie een toename van maximaal ca. 10 procent op hun bezit
in Stokhasselt/Heikant kunnen realiseren. De verhouding sociaal en
vrije sector is in dat gebied in het eindbeeld maximaal 60/40 i.p.v.
70/30 nu. Het aandeel grote gezinswoningen neemt af naar ca. 25%
van de voorraad i.p.v. 48% nu.
Stokhasselt Noord
Aantal onttrekken (sociaal)
Aantal realiseren (sociaal)
Aantal realiseren (vrije sector)

- 630
+ 900
+ 530

Vlashof
Aantal onttrekken (sociaal)
Aantal realiseren (sociaal)
Aantal realiseren (vrije sector)

- 760
+1.140
+ 770
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AANPASSING EN TOEVOEGING WONINGVOORRAAD
Stokhasselt Noord
Fase Noordelijk plangebied
Noordelijke deel
Verbetering overgang en verbinding tussen stad en land.
Bebouwing die met de voeten in het landschap staat. Accent op
kleinere huishoudens.

Fase Centraal plangebied
Schakeling van openbare ruimten als informele oost-west route.
Ruimte voor collectieve woonvormen. Accent op huishoudens met
kinderen of meergeneratie wonen, mogelijkheden voor gebruik
openbare ruimte.

Fase Zuidelijk plangebied
Verbetering van de oost-westelijke as en tevens verbinding tussen
Stokhasselt Noord en Zuid.
Verbetering van buurtcentrum Verdiplein.
Accent op ouderen, dichtbij voorzieningen Verdiplein en
wijkcentrum.
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AANPASSING EN TOEVOEGING WONINGVOORRAAD
Vlashof
Fase Noordelijk plangebied
Noordelijke deel
Verbetering overgang en verbinding tussen stad en land.
Bebouwing die met de voeten in het landschap staat. Accent op
kleinere huishoudens.

Fase Centraal plangebied
Schakeling van openbare ruimten als informele oost-west route.
Kleine transformaties van bebouwing die ruimtelijk en functioneel
beter aansluiten bij de openbare ruimte.

Fase Zuidelijk plangebied
Verbetering van de oost-westelijke as en tevens verbinding tussen
noord en zuid door wegprofiel van de Vlashoflaan aanzienlijk te
versmallen en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waaraan
gewoond wordt voor in de plaats te maken.
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AANPASSING EN TOEVOEGING WONINGVOORRAAD
Stokhasselt Noord

Vlashof

woningen
Lagen (accent)

woningen
Lagen (accent)
124
5(8)

124
5(8)

16
4
314
5(16)

80
4

33
2(4)

80
4

124
5(8)

80
4

170
12(18)

60
2(4)

360
18(22)
38
6

33
2(4)

33
2(4)

16
4

124
5(8)

33
4

100
4(6)

100
4(6)

38
6

33
2(4)

16
4

142
5(8)

210
6(10)

100
4(6)

60
4(10)

100
4(6)

Stokhasselt Noord – maximaal kwantitatieve benadering

Vlashof - maximaal kwantitatieve benadering

Aantal onttrekken (sociaal)
Aantal realiseren (sociaal)
Aantal realiseren (vrije sector)

Aantal onttrekken (sociaal)
Aantal realiseren (sociaal)
Aantal realiseren (vrije sector)

- 630
+ 900
+ 530
+ 800

63
4

100
4(6)

- 760
+ 1.140
+ 770
+ 1.150

36
4

36
4
380
5(22)

24
4

24
4

24
4

24
4
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WIJKBEDRIJF EN VRIJWILLIGERSGROEPEN
Na onderlinge afstemming met de al in de wijk functionerende

Door de grote belangstelling voor vrijwilligerswerk in

Het Wijkbedrijf verzilverde kansen voor een directe betrokkenheid

vrijwilligers besloot het Wijkbedrijf om in 2021 een start te maken

gecoördineerde teams met een functionele opdracht, kon in 2023

van bewoners doordat ze enerzijds konden meedenken over de

met een zogenaamd Wijkserviceteam. Insteek was dat dit team zich

een tweede Wijkserviceteam worden opgericht. Dit team werd

herinrichting van de openbare ruimte en anderzijds werkzaamheden

zou richten op het uitvoeren van kwalitatief beheer van de publieke

gekoppeld aan het Rugdijkpark wat volop in ontwikkeling was.

in het kader van beheer en onderhoud van verschillende projecten

ruimte (zwerfvuil, groenonderhoud, schoolpleinen, speelplaatsen

Vanuit die vestiging verrichtte het team het dagelijks parkbeheer en

door vrijwilligersgroepen te laten uitvoeren. Ook hier werd een deel

etc.). Enkele publiekscampagnes leidden tot de aanmelding van ca.

onderhoud.

van werk met geld aan het Wijkbedrijf overgedragen.

Participatiewet. Na verloop van tijd werd zichtbaar dat door het

Het Wijkbedrijf nam in 2021 een rol op zich binnen het brede

In 2022 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen

werk van het Wijkserviceteam de wijk schoner werd en dat bij veel

gemeentelijke project ‘Klimaatadaptatie’. Draagvlak bij

WonenBreburg, de gemeente Tilburg, het Wijkbedrijf en diverse

publieke ruimten en wijkvoorzieningen het achterstallig onderhoud

wijkbewoners en het perspectief van voordeel voor die bewoners

marktpartijen die werken aan de verduurzaming van woningen.

werd weggewerkt. Wijkbewoners ervoeren deze verbeteringen in

waren daarbij essentieel. Het Wijkbedrijf verzilverde kansen voor

Door de opgenomen social return verplichting is een aantal

hun directe leefomgeving ook en spraken hiervoor publiekelijk hun

een directe betrokkenheid van bewoners doordat ze enerzijds

bewoners in een werk-leer traject gekomen en zij werken nu mee

waardering uit.

konden meedenken over de herinrichting van de openbare ruimte

aan de verduurzaming van Tilburg-Noord en daarbuiten als

en anderzijds werkzaamheden in het kader van beheer en

energiecoach of ondersteunen in de uitvoering door bijvoorbeeld

Na dit eerste succes van het Wijkserviceteam werd in 2022 een

onderhoud van verschillende projecten door vrijwilligersgroepen

volle zolders leeg te ruimen. Hierdoor is de uitvoering van de

tweede vrijwilligersgroep opgericht. Het Wijkbedrijf sloot een

konden itvoeren. Dat idee werd enthousiast door de gemeentelijke

verduurzamingsopgave een mooie leerschool geworden.

contract met WonenBreburg, waarbij delen van licht onderhoud

projectgroep en het Waterschap ontvangen. Ook hier werd een deel

werden afgezonderd en vervolgens met geld werd overgedragen

van werk met geld aan het Wijkbedrijf overgedragen.

80 vrijwilligers. Een deel van de vrijwilligers kwam via de

Er werd een relatie gelegd met verschillende scholen voor
beroepsonderwijs en met de universiteit Tilburg. Het Wijkbedrijf

aan het Wijkbedrijf. Vanuit deze financiële zekerheid konden
vervolgens in de wijk enkele Corporatieteams, onder aansturing van

Het Wijkbedrijf heeft in 2021 in samenwerking met het Waterschap

kreeg de status van erkend Leerbedrijf die aan mbo-studenten

coördinatoren, worden opgericht. Deze groepen richtten zich op

en de gemeente een begin gemaakt met het klimaatadaptief maken

gekoppeld is. Hierdoor werden op verschillende opleidingsniveaus

licht service- en mutatieonderhoud en inspectie. Incidenteel werden

van de wijken. Hierin was het geplande onderhoud aan de openbare

stageplekken aangeboden om vaardigheden op te doen richting

verwaarloosde voortuinen van sociale huurwoningen opgeknapt.

ruimte en ondergrondse infra leidend. Draagvlak bij wijkbewoners

procesondersteuning, bewonersbegeleiding, bedrijfskunde,

en het perspectief van voordeel voor die bewoners waren daarbij

projectontwikkeling en techniek.

essentieel.
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WIJKBEDRIJF, ZORG EN WELZIJN
Zijdelings is het Wijkbedrijf de laatste twee jaar ook betrokken

Er zijn in Tilburg-Noord de afgelopen jaren veel nieuwe projecten

geraakt bij vrijwilligers die zich richten op beantwoording van

gestart die zich op specifieke doelgroepen richten, zoals jongeren en

hulpvragen vanuit zorg en welzijn, maar ook op vragen van

ouderen. Met name de jeugd roert zich. Men wil meer perspectief

financiële en administratieve aard, zoals toeslagen, schuldsanering

qua opleiding, werk en ontspanning. Op initiatief van

en belastingen. In de wijk bestaat een veelheid van verschillende

ContourdeTwern en R-Newt zijn, door en samen met de jongeren,

groepen van vrijwilligers, waarvan het merendeel georganiseerd

veel nieuwe activiteiten ontstaan, variërend van doe- en

wordt vanuit de wijkcentra.

sportactiviteiten tot hangplekken.

In de wijk is men begonnen om vraag en aanbod meer te bundelen

Het aantal Cruyff-Courts is met drie uitgebreid. Met de profclub

en te verbeteren. En om de beschikbare expertise breder bekend te

Willem II zijn afspraken gemaakt voor het houden van clinics in de

maken en minder versnipperd aan te bieden.

wijk. Ook zijn laagdrempelige podia ontstaan. Jongerenwerkers zijn
actief in de wijk om contact te houden met deze doelgroep. Vanuit

Sinds 2021 wordt in Tilburg binnen het zorgdomein tussen de

‘Tilburg in beweging’ zijn er in de wijk op diverse locaties veldjes

gemeente, verschillende zorgaanbieders, verzekeraars en

met bewegingstoestellen ingericht. Vanuit deze activiteit is een

maatschappelijke organisaties intensief samengewerkt. Dat heeft

organisatie ‘OudFit’ opgericht die zich met sportcoaches actief richt

geleid tot de oprichting van een coöperatie, waarmee verschillende

op de doelgroep ouderen. Bij sommige van deze ontwikkelingen is

schotten tussen financieringsstromen werden weggenomen. Dat

het Wijkbedrijf betrokken geweest als ondersteuner en bemiddelaar.

maakte de weg vrij voor een soepele samenwerking tussen tal van
partijen. Binnen deze samenwerking paste ook een netwerk van
vrijwilligersgroepen binnen buurtorganisaties. Zij werden ingezet op
gezondheidsvoorlichting, vroeg signalering en preventie, waarbij
een deel van de zorgtaak met geld werd overgeheveld naar de
buurtorganisaties.
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WIJKBEDRIJF EN PROJECTEN
Bij de oprichting van het Wijkbedrijf lag de focus bij fysieke

ontsproten. Die betrokkenheid met het PACT leidde ook tot concrete

projecten heel duidelijk op het initiëren daarvan, waarbij zo weinig

plannen, waarbij het Wijkbedrijf een coördinerende rol van initiatief

mogelijk in de plaats van initiatiefnemers en bewoners werd

naar project op zich nam.

getreden. Het probleem dat veel kleinschalige initiatieven, tot
frustratie van de wijkbewoners, bleven liggen, vormde een trigger
om toch een actievere rol aan te nemen . De initiatieven die bleven
liggen, waren voornamelijk van kleine ondernemers die tegen het
probleem van geschikte en betaalbare bedrijfsruimte aanliepen. Dat
niet van de grond komen, werkte verlammend op het perspectief
van kleine ondernemers in de wijk.
Het Wijkbedrijf heeft zich over dit probleem ontfermt, met name in

Er bleek in de wijk behoefte te bestaan aan meer collectieve
woonvormen, ook specifiek voor de groep niet-westerse mensen om
zo expressie te kunnen geven aan de multiculturele samenleving.
Een in 2021 vastgesteld Masterplan wees uit dat er in het
noordelijke deel van Tilburg-Noord nog veel mogelijkheden lagen in
de transformatie van de stempelbebouwing. Dit Masterplan toonde
onder andere aan dat er op een goede manier invulling geven kon

het zoeken naar geschikte locaties in de wijk, het regelen van

worden aan collectieve woonvormen in combinatie met het

financiering en in het ondersteunen bij de verschillende

toevoegen van woningen en het verbeteren van voorzieningen, de

goedkeuringsprocedures. Er zijn inmiddels oplossingen gevonden in

omgevingskwaliteit en de verbinding met het buitengebied. Het

het aanpassen van garageboxen die in eigendom zijn van

Wijkbedrijf heeft samen met WonenBreburg en een groep

WonenBreburg. Daarnaast is een leegstaande bedrijfsloods

belangstellenden een locatie gevonden binnen dit Masterplan. Met

opgedeeld in kleine werkunits. Hiermee werd een jarenlange

actieve bewonersbegeleiding kon in 2022 een omgevingsvergunning

lopende vraag naar specifieke werkruimte opgelost. Belangrijke
randvoorwaarde daarbij was een aantrekkelijke huurprijs met een
licht regiem van wet- en regelgeving.
Voor wat betreft het initiëren van projecten lag vanaf het begin een
verbinding met het project PACT Tilburg-Noord. Dat was een
ontwikkeltank van waaruit veel ideeën, wensen en suggesties

worden verstrekt. Eind 2023 werd het complex geopend. Inmiddels
zijn er 6 vergelijkbare projecten in de maak, zowel voor
wijkbewoners die een woning willen kopen als geïnteresseerden van
buiten Tilburg-Noord. Met hulp van marktpartijen als Van Wanrooij
en diverse burgerinitiatieven krijgt het Masterplan voor de
transformatie van het noordelijke deel vorm.
Strategisch masterplan voor gefaseerde transformatie stempelstructuur
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BEGROTING WIJKBEDRIJF
Exploitatie Wijkbedrijf
Structureel

Kosten
Oprichten-inschrijven Stichting
Bemensing wijk coordinator(en)
Huur bedrijfsruimte
Bedrijfsruimte uitrusting-inrichting
Website en communicatie eenmalig
Website en communicatie structureel
Verzekeringen
Administratieve kosten
Kantoor en werkkosten
Nutsfuncties
Onvoorzien en PR
Totaal

Opstartfase
Na 4-5 jaar
Per jaar
Per jaar
€
20.000 €
5.000
€
90.000 €
225.000
€
6.000 €
15.000
€
15.000 €
10.000
€
1.000
€
1.000 €
1.000
€
2.000 €
3.000
€
3.000 €
5.000
1.500
€
750 €
€
1.000 €
2.000
€
3.000 €
5.000
€
142.750 €
272.500

Financieringsgedachte *
Subsidies 50%
€
71.375 €
€
14.275 €
Taakverschuiving 20%
Extra bijdragen vanuit coalitiepartijen
€
57.100 €
Per partij per jaar bij 5 partijen
€
11.420 €
Totaal
€
142.750 €
* coalitiepartijen maken gezamenlijk afspraken
** eventueel inzet van fte's vanuit de coalitiepartijen mits passend

136.250
27.250
109.000
21.800
272.500

Toelichting
Advieskosten mbt statuten akte, notariskosten, inschrijving KvK
1000 uur a 90 per uur oplopend naar 2500 uur inhuur **
100 m2 a 60 per m2 oplopend naar 250 m2
Inventaris bureau-verlichting-vloer -stoffering
Opzetten en vormgeving
Onderhoud, abbonnement en hosting
Aansprakelijkheid, inboedel
Jaarrekening en licenties
Verbruiks en reiskosten
Energie, water, gas

Provincie Rijk Waterschap etc.
Coalitiepartijen schuiven deeltaken door naar Wijkbedrijf
Eventueel in combinatie met bijdragen uit Wijkfonds/ social return
Bij gelijke verdeling

Projecten (voorbeeld van een serviceproject), per project een sluitende exploitatie of kostendekking
Kosten
Begeleiding door wijkbedrijf
Inzet vrijwilligers, ecentueel tegen geringe vergoeding
Gebruik bedrijfsruimte, medegebruik geringe kosten
Onkostenvergoeding, maatwerk
Inhuur specifieke deskundigheid, maatwerk
Totaal

€
€
€
€
€
€

2.700
1.500
100
300
1.500
6.100

Inkomsten
Kosten wijkbedrijf
Vergoeding ingezette uren
Vergoeding ivm financieel resultaat voor opdrachtgever
Vermeden kosten voor opdrachtgever
Projectgebonden bijdragen
Inkomsten uit verkoop
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

2.700 Afgedekt
2.100 bijv 300 uren a 7 euro
1.000
2.000
500
8.300

Projectresultaat

€

2.200 Bestemming: rekening courant stichting Wijkbedrijf

30 uur
bijv 300 uur a 5 euro
Medegebruik, geringe kosten
Bijvoorbeeld voor kleding of gebruik eigen materieel, reizen
Bijvoorbeeld voor technische aspecten
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Onze eerste stappen naar het Wijkbedrijf:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wij organiseren een werktafel met de
coalitiepartijen.
Wij zullen met alle individuele coalitiepartijen
vooraf afstemmen en verzamelen daarbij
aandachtspunten, vragen, suggesties etc.
Mede aan de hand hiervan komen wij tot een
agendavoorstel dat wij aankleden met een nota of
memo waarin van alle partijen de relevante
aandachtspunten, vragen en beslispunten zijn
geformuleerd.
Wij zullen het werkatelier inhoudelijk begeleiden en
samen met coalitiepartijen overleg voeren om te
beoordelen of en onder welke randvoorwaarden
een ‘go’ mogelijk is. Wij begrijpen dat de financiële
kaders belangrijk zijn. Daarom is ook een eerste
financiële doorrekening door ons gemaakt.
Bij een positieve uitkomst zullen wij een bijdrage
leveren aan het oprichtingsdocument, waar nodig
ondersteuning van de besluitvorming.
Bij positieve besluitvorming zullen wij als
kwartiermaker een start maken met de
operationele invulling en de werving van de
(eerste) wijkcoördinator. Vervolgens zorgen we
voor een geleidelijke overdracht.
Dan zit ons werk erop en kan het Wijkbedrijf zelf
verder aan de slag…..

Onze eerste stappen naar de realisatie van
Rugdijkpark:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wij organiseren een ontwerpatelier met de
coalitiepartijen.
Wij zullen aan de hand van onze voorzet met alle
individuele coalitiepartijen vooraf afstemmen en
verzamelen daarbij aandachtspunten, vragen,
suggesties etc.
Aan de hand hiervan komen wij tot een posterbeeld
vergezeld van een infographic met uitwerkingen,
onderbouwingen, aandachtspunten, vragen en
beslispunten.
Wij zullen het ontwerpatelier inhoudelijk begeleiden
en samen met coalitiepartijen overleg voeren om
de visie aan te scherpen en de randvoorwaarden in
beeld te brengen waaronder een ‘go’ mogelijk is.
Bij een positieve uitkomst zullen wij de visie een
slag verder brengen en een voorzet doen voor een
uitvoeringsprogramma. Projecten
worden gekoppeld aan ‘projecteigenaren’ die de
projecten verder vorm zullen geven. Zoveel als
mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande
actoren in het gebied. Waar nodig leveren wij
ondersteuning van de besluitvorming.
Desgewenst kunnen wij op verzoek van de
’eigenaren’ voor de uitvoering van afzonderlijke
projecten ontwerpen uitwerken
of projectmanagement verzorgen.
Geleidelijk dragen wij het stokje over....
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