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Tilburg Noord
Melodie: Me & Mrs. Jones
Zang: Hind
Ik en Tilburg-Noord
Daar wordt de wereld gehoord
Waar ik geboren ben
Ik mijn stad herken
Vol mooie mensen
Ik ruik kaneel, komijn
Op het Wagnerplein
Koriander, de geur van waar het om gaat
Haast mystiek
Is de mix van muziek
En van vroeg tot laat is er leven op straat
Ik en Tilburg, Tilburg-Noord (Tilburg-Noord, Tilburg-Noord)
Daar wordt de wereld gehoord
Waar ik geboren ben
Ik mijn stad herken
Vol mooie mensen
En maak ik daar soms een praatje
Met Somaliër, Molukker, Antilliaan
Dan gaat het al gauw in het Brabants
Want dat is wat we samen verstaan
Ik en Tilburg, Tilburg-Noord (Tilburg-Noord, Tilburg-Noord, Tilburg-Noord)
Daar wordt de wereld gehoord
Waar ik geboren ben
Ik mijn stad herken
Vol mooie mensen
De Quirijnstok is als een wijnstok
Die druiven draagt, zo vol van smaak en geuren
Ze vormen samen een perfect blend
En als je dat proeft
Dan weet je dat je er bent
Ik en Tilburg, Tilburg-Noord (Tilburg-Noord, Tilburg-Noord, Tilburg-Noord)
Daar wordt de wereld gehoord
Waar ik geboren ben
Ik mijn stad herken
Vol mooie mensen

* tekst: Frank van Pamelen, melodie: Me &Mrs. Jones
(gezongen tijdens Theatershow ‘We lusse ze gruun!’ 28/29 december 2019)
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TILBURG NOORD

Wij en Tilburg Noord
Als Tilburgs team waren we al begaan met Tilburg Noord. Na een half jaar intensieve kennismaking en samenwerking zijn we alleen maar meer gehecht geraakt aan TiBoKa, onze koosnaam voor jullie wijk. We zijn dankbaar voor alle gesprekken en contacten.
We hebben veel geleerd. En nu, aan het eind van de rit, valt er veel te vertellen, veel te doen,
veel te delen. Onze hoofden liepen bijna over van alle plannen en ideeën.
Onze ideeën vangen in dertig sheets? Een uitdaging noemen ze dat…. Maar het is gelukt, de
essentie staat volgens ons in het A3-document. Er is echter meer, de oogst is breder. Dingen
die we jullie niet wilden onthouden. Dat laten we zien in dit A4 document.
Wat lees je hier? Overzichten, een extra toelichting of verdiepende tekst, links naar bijzondere
referenties.

3

|

WIJ EN TILBURG NOORD

3 Kwartiermakers en informanten
Kwartiermakers
-

Thea van Blitterswijk, Ronde Tafelhuis
Kees van Haaren, Waste World
Henk Havens namens Corpo Máquina
Susan van den Nieuwelaar, coördinator Vrijwilligerspunt, ContourdeTwern
NN, directielid VMBO-school
Frank Schoenmakers, namens van Wanrooij
Margriet Schipper, De nieuwe Warande
Joey Smits, boksschool Team Smits

Informanten
-

Aya, Ikram en Hassibah, ambassadeurs van de Jongeren Advies Raad JAR
Floor van Berkel en Karin de Jong (R-Newt/ContourdeTwern)
Monique Bruinsma, ZwaCri-onderzoek
Pieter Buisman, Geldstromen door de Wijk
Ralf Embrechts, directeur MOM
Camiel van Esch, WonenBreburg
Ludo Hermans, stedenbouwkundige gemeente Tilburg
Ellen Kruijssen, ondersteuner wijkgericht werken huisartsen Tilburg Noord
Feye van Olden, bureau Wijkwiskunde
Daoud Ouzzegane, Bakkerij Saada, Verdiplein
Bas van der Pol, Architectuur Instituut Rotterdam
Pim Rooijakkers, Beter Stokhasselt
Veerle Slegers, adviseur voedseltransitie, bewoonster Noord
Pieter Tops, lector politie en openbaar bestuur Politieacademie
Bianca Verkuijlen, wijkteammanager, Toegang Tilburg Noord
Theo Waars, Beter Stokhasselt

Aanwezige bewoners, organisaties tijdens de Ontwerpateliers

Ontmoetingen tijdens onze wandelingen door de wijk
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KWARTIERMAKERS EN INFORMANTEN

Quotes
‘Het gaat niet om een ruimtelijk ontwerp, het gaat om het bedenken van
tactieken, een eigentijdse vorm van stadsontwikkeling’
Bas van der Pol,
Architectuur Instituut Rotterdam
•
‘Communitywonen is een nieuwe kwaliteit, corona zal bewoners dichter bij
die leefkwaliteiten brengen, een ontwerp moet daar kansen voor bieden.
Noord moet over 15 jaar een hele mooie groene woonwijk zijn. Om daar te
komen moet je een boegbeeld aanstellen. Iemand die voor lange tijd
vanuit passie de ontwikkeling draagt, trekt en volhoudt’
Frank Schoenmakers
Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling
•
‘Floris Alkemade moet een realistisch beeld geven, niet alleen het negatieve! Zijn promofilmpje voor de prijsvraag werd via Snapchat snel en veel
gedeeld, jongeren werden er boos. Hij kan beter heel Noord laten zien, niet
alleen het Verdiplein, het is niet zo problematisch als het lijkt. Er gebeuren
af en toe wel eens wat negatieve dingen maar er is veel meer dan het Verdiplein’
Hassiba Lhajoui,
Jongeren Advies Raad
•
‘Er bestaat geen ontzag voor mannen in nette pakken die op straat handhaven of corrigeren’
Joey Smits,
boksschool Team Smits
•
‘Door dit gesprek zie ik wel dat we meerwaarde kunnen bieden door een
VMBO dependance te beginnen in of nabij Stokhasselt. Het zet me echt aan
het denken’
NN,
directielid VMBO-onderwijsinstelling
•
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Quotes
‘Een wijkleerbedrijf moet je goed enten op cultuur van de wijk! Wat betekent dat voor Tilburg Noord? Ga dan zéker aan de gang met food. Waarom? Vanwege diversiteit aan culturen en keukens hier. Ook zijn er traditioneel veel vrouwen met food bezig. En met name vrouwen zijn veel
makkelijker in beweging te krijgen, zo hoor ik van collega’s om me heen’
Pim Rooijakkers,
Beter Stokhasselt
•
Onze droom is dat we iets kunnen verzinnen waardoor we over 15 jaar
kunnen zeggen dat het geleid heeft tot een fantastisch goed functionerende leuke wijk. Om die droom waar te maken is geld expliciet niét het
probleem. Continuïteit in visie en aanpak zijn belangrijkere voorwaarden
voor succes op langere termijn’
Camiel van Esch
strateeg WonenBreburg
•
‘Mijn wens is dat we op niveau gaan tuinieren. Veel van onze vrijwilligers
hebben ervaring in voedsel kweken/verhandelen, opgedaan in hun land
van herkomst’
Thea van Blitterswijk
Ronde Tafelhuis
•
‘Ik schrok van de foto’s van de 50 jongeren in de dossiers. Vooral van de
jongsten: vijftien en zestien-jarigen. Ze zagen er “geharder” uit dan ik dacht
dat het probleem was in Noord. Ze kijken op een manier waarvan ik denk:
lukt het ons nog wel om écht contact te maken met hen, om ze te kunnen
helpen?”
Onderzoeker Monique Bruinsma,
Bureau Bruinsma | ZwaCri-onderzoek
•
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4 Wat gaan we niet doen?
Als je vaststelt wat je wil gaan doen is het ook goed om te bepalen wat je niet gaat doen.
Dat kan maar duidelijk zijn, dus schrijven we het hier maar gewoon op…
Dit stuk is:
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•

Niet de legitimatie voor een bouwclaim

•

Niet de legitimatie voor sloop van vastgoed op oneigenlijke gronden; als je de bevolkingssamenstelling wil wijzigen dan moet dat een politieke keuze zijn en niet een keuze die je
in de schoenen schuift van de corporatie of een landelijke prijsvraag

•

Niet de legitimatie voor het weg-bewegen van een ongemakkelijke gemeentelijke keuze
rond duurzame energie

•

Niet just a pretty plan; wat mooie dingen toevoegen aan de buurt in de hoop dat het dan
goedkomt

•

Niet de goedkope oplossing of het ei van Columbus (spoileralert: die is er niet)

•

Niet een oplossing voor bovenwijkse of zelfs bovenstedelijke problematiek (wel een
pleidooi om die contraproductieve landelijke verhuurderheffing af te schaffen)

|

W AT G A A N W E N I E T D O E N ?

5 Korte toelichting op thema’s
Veel bewoners, veel organisaties werken dagelijks aan de toekomst van Tilburg Noord.
Er liggen fantastische kansen, er is ook genoeg te doen. Op allerlei gebieden, van armoedebestrijding tot waterhuishouding, van klimaatadaptatie tot mobiliteit. Dé oplossing,
die ene allesomvattende aanpak bestaat uiteraard niet. In het begin van onze verkenning
drongen zich wel vier thema’s op die passen bij Tilburg Noord, waar energie zit, waar
PACT op acteert. Vier kristallisatiepunten waar kwartiermakers zich al in hun element
voelen.

Voedsel

In deze groene wijk vlakbij het buitengebied is er om te beginnen de ruimte. Ook zijn veel
bewoners vertrouwd met dit thema, en kan het – zo hoorden wij – een eerste kleine stap op
de carrièreladder betekenen, een weg uit de armoede.

Jongeren

In Noord wonen relatief veel jongeren, met relatief veel verschillende migratieachtergronden. Ze hebben een sleutelrol, zijn de voorbode van een nieuwe urbane samenleving.
Zij vinden wat van hun wijk en laten hun stem horen. Wie goed luistert hoort de toekomst.

Wonen

Bewoners willen best in de wijk blijven. Dat is goed nieuws, want alleen zo bouw je stabiele,
veilige gemeenschappen. Werken aan een grotere keuze die past bij de toekomstige
demografie en veranderende inzichten is noodzakelijk. Daaraan bouwen begint in samenspraak met bewoners.

Kracht

‘Laat ons het zelf doen. Het ondernemen zit in ons bloed.’ Die aanleg en dat temperament
van veel bewoners biedt perspectief. Het verkennen van hun ambities, hen ruimte geven
om zich te bewijzen helpt individu, gemeenschap en wijk vooruit.

Voor de thema’s voedsel, jongeren en wonen maakten we kleurrijke kaarten. Plattegronden van
TiBoKa met de rijke oogst aan ideeën. Het thema kracht is niet verbeeld, het is wel de steeds
aanwezige ondergrond van de drie tekeningen.
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K O R T E T O E L I C H T I N G O P T H E M A’ S

Hoe ontstonden plannen?
Drie voorbeelden, drie verhalen over hoe we in gesprek gingen met bevlogen kwartiermakers. Hoe we al doende tot een breder plan komen, hoe het leidde tot kennismaking
met anderen. De dromen kregen, pratend rond de kaart, meer verdieping. We maakten
verbinding met andere ontwikkelingen binnen TiBoKa. Corona gooide roet in het eten,
de zo noodzakelijke ontmoetingen om verder te praten en te schetsen bleven uit. Maar
de plannen blijven veelbelovend.

TukTuk - Mobiliteit over je grenzen
Jongeren uit TiBoKa verzorgen in zelfgemaakte tuktuks vervoer.
Tussen Peerke en De Pont. Van land naar markt

Tijdens het eerste ontwerpatelier ontmoeten we Esther Becx van het Peerke Donders Park. We
raken in gesprek over de moeizame bereikbaarheid van dat park voor veel ouderen. Het ligt
nogal uit de route, nét in het buitengebied. De bus komt er niet. Jongerenwerker Wesley van
Loon (R-NEWT) schuift aan. Een plan wordt geboren: we organiseren een prijsvraag voor die
jongeren! Ze mogen het casco voor een electrische tuktuk ontwerpen. Die karretjes zullen aan
de buitenkant de trots op eigen herkomst uitstralen én de trots op hun huidige TiBoKa!
Ouderen kunnen zo op afspraak naar hun geliefde Peerke, langs de nieuw ingerichte groene
hoofdroutes.
Via het team wordt contact gelegd met kwartiermakers die dromen van een wijkkwekerij. Hoe
leuk zou het zijn als die tuktuks lokale producten naar de nieuwe markthal bij het Wagnerplein
vervoeren. Of TiBoKa-voedselwaren uitventen op de markt bij het nieuwe Stadsforum. En als
ze toch de weg naar de stad kennen: de tuktuks kunnen toch ook bezoekers van station naar
De Pont of Piushaven? Dat zou mooie stadspromotie zijn. En waarom niet direct door naar
landschapspark Pauwels?
Waar bouwen we die karretjes? De eerste lijntjes naar een paar ROC’s zijn snel gelegd. Wie
weet kunnen we samenwerken met de wagenbouwers van carnavalsstichting Kruikenstad?
We zien een School voor Orde en Veiligheid op de kaart. Ze willen de jonge chauffeurs wel
bijscholen in gastvrijheid. Eigenlijk kan iedereen niet wáchten tot Panorama Lokaal is afgelopen
en het plan naar buiten mag worden gebracht.

Boksschool en Corpo Máquina - Dance like butterfly
Dansen en boksen rond het Ypelaerpark laat jongeren ontpoppen.

Een maand vóór de start van de prijsvraag lezen we in de regionale krant over de sportschool
van Joey Smits in Loven. Hij wil dolgraag terug naar Tilburg Noord. Daar was hij jarenlang
trainer bij Ooms. Later had hij vlakbij de Schans een eigen kickboksschool. Begin dit jaar
spreken we hem uitgebreid. Met eigen ogen zien we de grote invloed die Joey heeft op de
jongens en meisjes die bij hem trainen. Hij is hun rolmodel als het gaat om discipline.
Zo’n 200 van zijn pupillen komen uit Noord. Niet ideaal, want ze moeten vaak door ouders
worden gebracht. En dat lukt niet altijd. Toen hij nog aan de Jellinghausstraat zat kwamen
jongeren zelf. Op het indoor-voetbalveldje dat Joey had aangelegd was het vóór en na de les
altijd een drukte van belang.
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Een week later spreken we met Henk Havens van Corpo Máquina. Deze club wil jongeren met
kunst en cultuur uit de criminaliteit houden, ze zijn al actief in Noord. Oprichter en professioneel danser Guy Miotto, zelf gepokt en gemazeld in een Braziliaanse krottenwijk, is een van de
kartrekkers. Als de Europese subsidieaanvraag doorgaat dan zal Corpo Máquina een belangrijke rol gaan spelen. Er komt sowieso een tijdelijke voorziening ergens in het Ypelaerpark heeft
Henk die ochtend gehoord. Artvillage gaat het heten.
We vertellen over onze ontmoeting met Joey Smits en samen filosoferen we hoe het zou zijn
als ze hun krachten bundelen. Al was het maar door bij elkaar in de buurt te zitten, rondom dat
Artvillage. Henk ziet direct de kansen. Guy en Joey delen immers de passie om jongeren
wilskracht, vertrouwen en doorzettingsvermogen bij te brengen. Combineert dat dan, dansen
en boksen? Zeker. Muhammed Ali had het al door: “Dance like a butterfly, sting like a bee.”

Wereldkeuken en wijkkwekerij - Doen met groen
Produceren van groen en voedsel door, met en vanuit de wijk.

Zou het wat kunnen zijn? De thema’s groen en voedsel, gecombineerd in een heus wijkleerbedrijf? Pim Roijakkers van ContourdeTwern vertelt dat het onderwerp al eens langskwam in
de Wijkarena. Via Pim komen we in gesprek met Susan van de Nieuwelaar.
Haar project ‘Samen naar een groener Tilburg Noord lijkt inderdaad te mikken op zo’n ontwikkeling. Voedsel produceren in de lommerrijke omgeving van Noord, inzetten op vergroening
van voortuinen, voedselbossen en sociale contacten leggen. Zorgen voor nieuw werk. Ze
droomt van een wijkkwekerij, te beginnen bij Peerke’s achtertuin? We wandelen door de voor
haar nog onbekende bloementuinen van St. Franciscus, we brainstormen over samenwerking
tussen oude rotten uit die tuinen en welwillende bewoners in Stokhasselt zonder groene
vingers!
Verderop in de wijk droomt Thea van Blitterswijk over een uitbreiding van haar Wereldkeuken.
Zij is directeur van het Ronde Tafelhuis en wijkpastor. Wat wil ze? Niet alleen koken met haar
tientallen vrijwilligers uit alle windstreken, maar ook kweken in het buitengebied! Samen met
die innovatieve boeren misschien? Een plek bemensen in een nieuwe Markthal op het Wagnerplein. Of zelfs de wijk uit, met een eigen kraam op het Koningsplein staan!
Thea en Susan kennen elkaar niet. We maken een eerste coronaproof-afspraak en via Skype is
er al snel een klik. Samen kijken we naar voorbeelden uit binnen- en buitenland. We laten ook
een kaart zien van hun eigen werkgebied, met ingetekende dromen. Van zichzelf én van
anderen. Thea reageert positief. “Ik zie voor het eerst mijn Markthalidee, dát is inspirerend!”.
Toch zuchten ze ook. Beiden zijn al jaren bezig om iets van de grond te tillen, ze missen de
actie, het doorpakken. “Er wordt veel gepraat, we missen de regie.” We dagen hen uit niet af te
wachten maar zelf meer regie te pakken, ons team te gebruiken om tot een bidbook te komen.
Corona slaat toe, van dromen komt het even niet meer: de urgentie van het virus houdt buurtpastor en welzijnswerker uit de slaap.
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6 Stedebouw en Noord door de jaren heen
Het ontstaan: Egalitaire stedenbouw jaren ’60 ’70.
Tilburg Noord is ontstaan in de jaren ’70 zoals vele wijken in Nederland: in één decennium
gemaakt, homogeen zowel in woningtypologie, als openbare ruimte inrichting. De woningtypologie bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen, appartementen in portiekwoningen en
grote galerijflats aan de randen van de wijk en langs infrastructuur.
Achter de oorspronkelijke opzet van de stempelbuurten onder andere bedacht door de Rotterdamse stedenbouwkundige Lotte Stam-Beese ( 1903-1988) in de jaren ’50 en ’60 zat een sociaal maatschappelijk gedachte; ruime en lichte huizen, toegankelijk voor iedereen, gezonde
leefomgeving en sociale opzet van de buurten. Dit vertaalde zich in een buurt met privé tuinen
en gemeenschappelijke tuinen (voor kleinere kinderen met zicht van ouders), met buurttuinen
(tussen de buurten, ruiger beplant, voor iets oudere jeugd) en een wijkpark (voor oudere
jeugd en volwassenen, voor ontmoeten en sport en spel) en een centrumpark. De wijkgedachte als sociaal ideaal bestond uit een mix van woningtypes binnen een buurt zodat met binnen
een eigen ‘territorium’ kan verhuizen. Het was een sociaalmaatschappelijk én ruimtelijk ontwerp.
(Lotte Stam-Beese 1959: “De moderne stad zou dus ruimtelijk zo ingericht moeten zijn dat er
ruimte is voor het één en het ander; het is in dit verband niet ter zake doende hoe open een
stad is, hoeveel breder de straten zijn geworden maar wel of er ten aanzien van ruimtelijke afwisseling die verscheidenheid en afwisseling aanwezig is om aan de zich daarin voortbewegende mens het gevoel van vrijheid van keuze uit de vele mogelijkheden te geven; het zien van het
dichtstbijzijnde en het vergezicht, het beslotene en het opene, het stille en het drukke, een ritmiek dus die overeenkomst met ons eigen wisselend bestaan”)
Dit concept is in heel Nederland in de jaren ‘60 en ‘70 onder de druk van de woningvraag uitgerold in vele steden waarbij in de latere wijken van onder andere de architecten/stedenbouwkundige Bakema en N.A. de Boer de wooneenheden grootschaliger worden, er minder woningdifferentiatie wordt toegepast, de groenstructuren vooral scheidend tussen de buurten in
plaats van verbindend in de buurten worden ingezet.

Tilburg Noord
Tilburg Noord is een voorbeeld van zo’n latere wijkopzet. De buurten zijn egalitair van woningbouwopzet. Daarom is de Schans zo uitgesproken, duidelijk herkenbaar, een bepaling van
plaats in een zee van gelijksoortigheid.
Verhuizen binnen eigen territorium is vaak niet mogelijk. De groenstructuren zijn voornamelijk
naar de randen geduwd en vormen samen met de infrastructuur fysieke en mentale barrières.
De galerijflats staan aan de rand van de wijk en hebben hun voordeur vaak verstopt aan de
achterkanten en anonieme groenzones. De wijkgedachte, het sociale aspect van de oorspronkelijke wijkgedachte is verarmd doordat de het stempelprincipe geen zwaartepunt, kern of
middelpunt meer kent.
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Maatschappelijke ontwikkeling in de afgelopen 50 jaar: 1970-2020
De tijd (slechts 50 jaar pas) zou zijn weerslag op de wijk moeten krijgen maar dat is nog slechts
sporadisch gebeurt.
Op maatschappelijk vlak zijn er grote veranderingen geweest die nog niet vertaald zijn naar het
ruimtelijke domein. De tijd heeft zijn werk nog niet kunnen doen, er zijn geen gaten gevallen of
gecreëerd die voor opmerkelijke plekken in de stedenbouwkundige structuur hadden kunnen
zorgen; en waar de kans zich wel voordeed is de invulling onzichtbaar, onuitgesproken en verstorend in de heldere structuur geweest. Hier zijn kansen gemist om identiteit te maken met
behoud van de grote stedenbouwkundige gedachte.

Wat is er maatschappelijk veranderd?
De bewoningsamenstelling is veranderd. Er zijn grote verschillen tussen individuen, in Tilburg
Noord spreekt men vaak elkaars taal niet en/of kent elkaars tradities en gebruiken niet. Dit
leidt tot afstand nemen van elkaar, soms letterlijk, middels verhuisacties: de wijk, de buurt of
het woongebouw uit.
Er is inmiddels geen sprake meer van de gemeenschapszin waar het stedenbouwkundig principe op is gebaseerd.
We hebben afscheid genomen van een samenleving op buurt/stempel-niveau, individualiteit is
de basis. Kleinschalige buurt en winkelcentra verdwijnen. Gemeenschappelijkheid op weg
naar de woning (bijv in een hofje, op de galerij) is uitzonderlijk. Collectieve openbare ruimten
kennen alleen nuttig gebruik, stralen geen gemeenschappelijkheid meer uit.
In Tilburg Noord zit de wijk fysiek nog dicht bij de aanvangssituatie, is alleen 50 jaar ouder geworden in zijn eenvormigheid van de jaren ’70. De maatschappelijke wens voor differentiatie
op allerlei vlakken is nog niet doorgevoerd. Deels komt dit doordat veel van de grote woningcomplexen collectief bezit van de corporaties zijn gebleven en die hebben geen gedurfde ingrepen gedaan om de wijk beter te laten aansluiten op de huidige tijd. In de kleine woningcomplexen (de stempels met eengezinswoningen) heeft wel uitponden plaatsgevonden en is
er zogenaamd gespikkeld bezit ontstaan.
Het stedenbouwkundig principe en de woningtypologie zijn weliswaar een kind van hun tijd
maar ook nu nog zeer bruikbaar. Er zijn letterlijk ruimte en kansen genoeg om de buurten rijker,
socialer en gedifferentieerder te maken. Geen kaalslag maar gefaseerd en heel precies! Door
het collectieve bezit zijn er volop kansen om nog lange tijd vorm te geven aan eigentijdse
woonbehoeften, beheersbaar en flexibel! Aanpassingen vraagt echter wel regie en een strategisch plan op zowel ruimtelijk als sociaal maatschappelijk domein. Een punt op de horizon of
de vlag van wethouder Mario Jacobs waar we achteraan lopen.

Het Pincet en de Toekomst: 2020 en verder
• Tilburg Noord is één productie-eenheid, kent dezelfde typologie en handschrift voor 1 hele
wijk. Uitzonderingen vallen op en zijn waardevol (de Schans).
• In Tilburg Noord ontbreekt het spoor van de lang verstreken tijd; de wijk is jong, consistent,
staat als een huis. Argeloosheid en verval moeten hun intrede nog doen. Die kun je niet
ontwerpen, die mag je slechts faciliteren.
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• Hier is nog slechts 1 hoofdstuk geschreven in “het Verhaal van Tilburg”. Neem de tijd en
werk aan meerdere hoofdstukken, poets niet uit maar injecteer, een pincet in plaats van de
voorhamer.
• het stedenbouwkundig fundament van de wijk is stevig en actueel, de tijd heeft echter verschillen weggepoetst, de scherpte is verdwenen als het gaat om beleving van de openbare
ruimte en aansluiting op actuele woonwensen.
• er zijn wel aanleidingen ontstaan om vanzelfsprekende verschillen te maken, voortbordurend op kwaliteiten die er al zijn, niet als top-down-make-over om het in goed Nederlands
te zeggen!
• Bij oplevering ontbraken nog de bewoners en gebruikservaringen met de wijk. Deze bagage is er nu wel en is de aanleiding en de kans om specifiek te reageren, te corrigeren, aan
te vullen en te versterken. Met behoud van- en respect voor het stedenbouwkundig ontwerp van deze Tilburgse wijk.
• maak een bepaling van plaats door op structurele posities openbare ruimte en woonvormen meer uitgesproken te maken, een zwaartepunt te vormen, een ankerpunt voor de gehele wijk.
• niet alleen denken vanuit de stempels (gezinnen), opschalend, maar ook denken vanuit de
gehele wijk en de ruimten/voorzieningen die als samenleving op wijkniveau wel verbindend kunnen zijn.
• accepteer individualiteit, verschillen in beleving/ waardering en veronderstel niet dat er gelijkgestemdheid of eensgezindheid bestaat binnen gebouw, buurt of wijk.
• herschikking van openbare ruimten zodat meer belevings- en gebruikswaarde ontstaat die
past bij de 21e eeuw en de zeer diverse bewonerssamenstelling.
• Tilburg-noord is nog niet opgenomen in het DNA van de gehele stad, het is een onderdeel
van het stedelijk lichaam dat je links kunt laten liggen, niet gebruikt, er niet komt.
• de ontwerpstrategie moet zijn om Tilburg-Noord onlosmakelijk te verbinden met de stad en
het landschap, niet alleen fysiek maar vooral in de beleving en harten van stadsbewoners.
Een lichaamsdeel toe te voegen aan de stad die daardoor completer en sterker wordt.
• de positie van Tilburg-Noord ten opzichte van stad en regio heeft zich ontwikkeld; van een
afgelegen, geïsoleerde wijk is Tilburg-Noord nu onderdeel geworden van zich ontwikkelend landschap, van een zich verdichtende en ontwikkelende stad die om wisselwerking en
uitwisseling vraagt, op zoek naar kansen om fysiek en maatschappelijk echt verbonden te
worden.
• Zoek aansluiting in de aanwezige context, poets die niet uit maar vindt inspiratie in bestaande kwaliteiten en geef die toekomstwaarde. Beschouw ze als historische lagen die je kunt
reïncarneren tot iets nieuws dat naadloos aansluit.
• Gebruik een Pincet in plaats van een Voorhamer, maak niets stuk dat waarde heeft.
• De grote woningcomplexen zijn collectief bezit van de woningcorporaties gebleven, dat
geeft kansen voor de toekomst om (stapsgewijs en punctueel) vernieuwing en/of transformaties door te voeren.
• Identiteit van de wijk heeft zich ontwikkeld, deels door de ruimtelijke verschijningsvorm,
deels door de bewonerssamenstelling. Niet meer uitwisselbaar en egalitair maar specifiek
en “heel eigen”, dit leefmilieu vind je alleen in Tilburg-Noord. Prachtige voedingsbodem
om de wijk te verbijzonderen.
• Voorbeeld: In 1970 werd aan een stedelijk park een andere betekenis toegekend dan nu,
de huidige bewonerssamenstelling maakt ook op een andere manier gebruik van deze
openbare ruimte. Het park ligt op een perfecte plek maar verdient actualisering, in maat,
aard en gebruik.
• Het Verhaal van Noord moet nog geschreven worden, een hoofdstuk in het Verhaal van de
Stad, nee sterker nog, een wezenlijk onderdeel van elk hoofdstuk in dat Verhaal van de Stad.
• Is voor Tilburg-Noord “maken, bouwen” de oplossing? Nee, het “verbinden van mensen aan
Noord” lijkt de essentie van de opgave. Er is heel veel kracht en eigenheid in Noord die als
bindmiddel kunnen werken.
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Karakterschets openbare ruimte (het (bind)weefsel)
De buurten in TiBoKa zijn gescheiden door brede groenstroken met brede autowegen en veel
bomen. Door de stedenbouwkundige opzet van in zichzelf gekeerde buurten met de galerijflats en portiekwoningen aan de randen zijn deze openbare ruimtes anoniem, monotoon en
monofunctioneel. Alle bomen zijn van dezelfde leeftijd, de heester laag is sleets of verdwenen
en het gemaaide gras draagt weinig bij aan de biodiversiteit.
Het zijn met name deze zones waar de grootste kansen liggen voor transformatie in het fysieke
domein.
De mobiliteitsvisie is de laatste 50 jaar veranderd. Ging in de jaren ’70 de auto nog door de
wijk, in de jaren ’80 werd de Midden Brabantweg, Heikantlaan, Vlashoflaan en Stokhasseltlaan
aangelegd en pas in 2005 de noordelijke rondweg Burgermeester Brechtweg. Met name de
aanleg van deze weg maakt dat er veel verkeer nu om TiBoKa heen rijdt. Een downgrading van
de wegenstructuur waarbij voorrang wordt gegeven aan langzaam verkeer wordt in het mobiliteitsplan 2040 van Tilburg bepleit.
Doordat er veel overmaat zit in deze zones zijn we ook het meest kansrijk voor transformatie
van scheidende zones naar verbindende zones. In deze zones liggen ook een groot deel van
de portiekflats van de woningbouwcoöperatie die, zoals ze zelf aangeven, het meest kansrijk
zijn voor transformatie of sloop.
Naast een woningbouwopgave liggen er ook grote maatschappelijke opgave op het gebied
van klimaat( hittestress en wateroverlast en tekort), biodiversiteit en duurzame energie. Ook
deze opgave zullen voor een groot deel gaan landen in de openbare ruimte. Een slimme herstructurering van deze zones moet alle doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en ruimtelijk vlak dienen. Een integraal plan in noodzakelijk.
In 2004 werd het deelgebied Kouwenberg, door de aanleg van de rondweg Burgermeester
Brechtweg (N261)afgesneden van het buitengebied. Dit buitengebied is in de omgevingsvisie
Tilburg benoemd tot stadsregionaal landschapspark Pauwels. Aan de noordzijde van de N261
wordt het Noorderbos en plas omgevormd tot waterpark en zijn er uitgebreide plannen voor
de ontwikkeling van het landgoed Pauwels.
Wij beperken ons onderzoek tot het deel onder de N261. Uit de vele gesprekken met de bewoners van TiBoKa blijkt dat zelfs dit ‘buitengebied’ wat slechts op een paar honderd meter
afstand ligt van hun woning, niet gebruikt wordt en niet in de hoofden van de inwoner leeft.
Met het betekenis geven van Kouwenberg wordt de drempel naar Landgoed Pauwels vanzelf
minder hoog.
Wat voor alle groenzones geldt in TiBoKa, geldt ook hier, de stad is ervan afgekeerd. Kouwenberg is een restlandschapje met een kleinschaligheid die in schril contrast staat met de flats op
de achtergrond, hoogspanningsmasten die overvliegen en auto’s die voorbijrazen over de
rondweg. Er moet wat gebeuren om dit gewaardeerde idyllische landschap een duurzame herbestemming te geven.
Er ligt een woningbouwopgave. De uitdaging is om deze woningbouwopgave als vliegwiel te
gebruiken voor het oplossen van de sociaal maatschappelijke problemen in TiBoKa. Geen dure
huizenbuurt, afgekeerd van de huidige buurten maar een landschap waar iedereen beter van
wordt en tegelijkertijd de drempel naar Landgoed Pauwels slecht.
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12 BoKaties©: de munteenheid van TiBoKa
“Ik verdien mijn Bokaties doordat ik heb geholpen bij de oogst in de Tuinen van Kouwenberg. Eerst hielp ik ook mee in de moestuin, waar ik dan een beetje ging wieden met van
die opa’s die een beetje dement zijn. Dat was voor mijn maatschappelijke dienstplicht.
Ik rij ook op de TiBoKa-TukTuk, dat doet mijn zus nu ook, dat mocht ze eerst niet van m’n
moeder, maar nu er meer meisje mochten mag zij ook. Nou ik zelf m’n rijbewijs heb krijg ik
soms ook wat BoKaties van mensen als ik als auto-maatje ze naar het Tweestedenziekenhuis
rij. Die mogen mij eigenlijk niet betalen, maar die willen me dan toch wat geven. Ik haal er
Turkse pizza’s mee in die nieuwe markthal....die gast daar maakt saus met tomaten die ik
dan zeg maar zelf heb gekweekt. Cool! “

(Boca is Spaans voor mond: met deze lokale munt voed je de mond, hou je geld in de wijk en
draag je als ondernemer en gebruiker bij aan de roadmap Food van TiboKa. Het is een zogenaamde ‘impact driven currency’. Dit type lokale munten is uitermate geschikt voor sectoren als
food, dienstverlening, duurzaamheid en energie. Ondernemers en organisaties die meedoen
met de Bokaties dragen de wijk een warm hart toe, ondernemen verantwoord en vanuit het
principe van lokale kracht en goede zorg voor mensen. De ervaring op andere plekken is dat
het tot een verdubbeling van vrijwillige inzet kan leiden en daarmee een sterke participatie op
gang kan helpen brengen.
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15 Woningbouwopgave
Wat betekenen de initiatieven op de plankaart voor het aantal woningen in TiBoKa en,
nog specifieker, wat is de ontwikkelingscapaciteit die voor Projectontwikkelaar van
Wanrooij bv. ontstaat op ‘vrije grond’? Dit laatste is belangrijk om spoedig een begin te
kunnen maken met de plannen voor TiBoKa waarna andere initiatieven daar op kunnen
volgen. Een Vliegwielfunctie!

code

Balans woningaantal TiBoKa
vervalt
aantal
soort woningen

A.

0

n.v.t

B.

26

eengezinswoningen

C.
D
E.
F.

0
PM.
0
48

G.

4

n.v.t
transformatie programma
n.v.t
galerij-appartementen
trappenhuis +entree, 7 lagen
eengezinswoningen

H1

20
8
20

eengezinswoningen
appartementen
eengezinswoningen

H2.
H.3
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.

20
8
PM.
PM.
PM.
72
12
PM.
0
12
0
90
0

eengezinswoningen
appartementen
galerij-appartementen
galerij-appartementen
galerij-appartementen
appartementen
appartementen
transformatie programma
n.v.t
wonen
galerijwoningen
appartementen
n.v.t

0
0
96
0
0
0
96
54
586

n.v.t
n.v.t
appartementen
n.v.t
n.v.t
n.v.t
galerij-appartementen
appartementen

nieuw
aantal
66
18
36
1600 m2
18
PM.
6
14
720 m2
4
4
48
2546 m2
40
2156 m2
48
2546 m2
PM.
PM.
PM.
85
PM.
108
32
0
105
44
28
22
72
120
24
900 m2
PM.
84
63
1089
10468 m2

soort woningen
eengezinswoningen
starterswoningen
(zorg) appartementen ouderen zelfst.
maatschappelijk beg.grond
starterswoningen
transformatie programma
patio-bungalows, ouderen zelfst.
plint-woningen 55 m2 (2 x 7)
bruto-oppervlak uitbreiding, totaal
appartement ouderen zelfst. (beg gr.)
appartement (verdieping)
zorg) appartementen ouderen zelfst.
maatschappelijk beg.grond
zorg) appartementen ouderen zelfst.
maatschappelijk beg.grond
zorg) appartementen ouderen zelfst.
maatschappelijk beg.grond
nadere studie
nadere studie
nadere studie
appartementen urban villa (5 x 17)
tranformatie programma
appartementen (4 x 27)
appartementen (1x 32)
voorzien van plint-bel-etage
appartementen urban villa (5 x 21)
eengezinswoningen (middelduur?)
starterswoningen
eengezinswoningen halfvrijstaand
appartementen (3 x 24, 4 lagen)
appartementen (5 x 24, 4 lagen)
appartementen (6 x 4)
VMBO-plintprogramma
Markt/Foodhal La Bokaria
appartementen urban villa ( 4 x 21)
appartementen urban villa (3 x 21)
toename aantal woningen
toename maatschappelijk m²

toename aantal woningen, excl. PM.locaties= 503 woningen, voorlopig als volgt verdeeld:
woningaantal "vrije locaties"
= 202 woningen t.b.v van Wanrooij
woningaantal "transformatielocaties"
= 301 woningen t.b.v WonenBreburg, excl.PM-locaties
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De ontwikkelopgave van 160 woningen ter plaatse van Kouwenberg is slechts deels realiseerbaar, de motieven daarvoor zijn te vinden in de A3-presentatie. Er kan compensatie
gevonden worden op andere, vrije locaties in de Vlashof en Stokhasselt. Het overzicht
wordt hierna gegeven, met vermelding van de uitgangspunten die zijn gehanteerd.

1. 		Tuinen van Kouwenberg (Vlashof)
Een beperkt aantal woningen deelt een erf, vrij van auto’s met een natuurlijke overgang naar
de privé-zones rondom de woningen. Deze zones gaan geleidelijk over in het landschap door
heesters, hagen en maaiveld. Een vorm van recreatief wonen waar het gaat om een thuis in
plaats van een huis, waar gezondheid, welzijn en geluk even belangrijk zijn als duurzaamheid.

17
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De bouwvolumes ogen traditioneel en kleinschalig, passend temidden van bestaande
bebouwing.
De architectuur kan eenvoudig, helder en eigentijds zijn, maar ook een andere beeldtaal
spreken; met diversiteit in eenvoud, om te voorkomen dat het beeld van een eenduidige
nieuwbouwwijk ontstaat.
De breedte van de woningen varieert van 5,40 tot 6,0 mtr. Met een basisdiepte van 9,0 mtr
zijn dan zowel starters- als middeldure woningen te realiseren , in huur en koop. Een stap in de
wooncarrière van bewoners van Tilburg Noord is mogelijk, bewoners hoeven de wijk niet meer
uit om zo’n stap te maken. Het ontwerpidee is zeer geschikt voor een groepsinitiatief, een CPO
in het landschap met een bijzondere karakteristiek?
Een beperkt aantal kleinere woningen is opgenomen, 6,5 x 6,5 mtr. met verdieping.
Ook Tilburg Noord kent jongeren die starten op de woningmarkt, die niet op kamers willen
maar een zelfstandige woning zoeken. Dit is een kans, in koop of huur te realiseren.
De auto blijft in de buurt van de openbare weg, op een parkeerplaats die oplaadfaciliteiten
heeft voor elektrische auto’s, fietsen etc. Uiteraard opgewekt met zonnepanelen op eigen erf!
De erfwoningen kunnen zonder aardgas, dankzij de warmtepomp-installatie.
Aantallen De Tuinen van Kouwenberg
- 66 grondgebonden gezinswoningen
- 18 kleinere grondgebonden woningen

2.

Borodinstraat (Vlashof)

De straat leidt naar de Tuinen van Kouwenberg, een brede groenstrook biedt hier ruimte voor
18 starterswoningen, verdeeld over 3 identieke bouwvolumes.
De woningen zijn 5,7 mtr diep en 7,50 mtr breed (met een tussenoplegging), in 2 bouwlagen
en zijn prima in te passen.
De bestaande gesloten kopgevels worden aan het oog onttrokken door de nieuwe woningen
die uitstraling en beleving bieden aan de Borodinstraat, de weg naar het Landschap.
Aantallen Borodinstraat
- 18 grondgebonden starterswoningen

18

|

WONINGBOUWOPGAVE

3. 		Paganinistraat (Stokhasselt-Noord)

Zes patiobungalows worden ingevoegd in de Paganinistraat, tegen de achterzijden van de
eengezinswoningen in een volwaardige groenstrook, met zicht op de Kapelmeesterlaan.
De bestaande aangrenzende woningen zijn particulier eigendom, de ontwikkeling van
6 patiobungalows sluit hier goed op aan.
Een patio-bungalow is 10 meter diep, 12, 5 mtr. breed; de bouwhoogte is een-laags,
een plaatselijke opbouw is goed mogelijk aan de zijde van de groenstrook.
Aantallen Paganinistraat
- 6 patio-bungalows

4. 		Mascagnistraat (Stokhasselt Midden)

Een voormalige schoollocatie, nu braakliggend, biedt ruimte voor de realisatie van 72 grondgebonden woningen, in de verkaveling nu verdeeld in 44 ( 4 x 11) grotere gezinswoningen en
28 (2 x 14) starterswoningen. Iedere woning beschikt over eigen prive-buitenruimte, daarnaast
is er ruimte voor een gezamenlijke binnentuin, autovrij, met veilige speelmogelijkheden en de
kans om hemelwater op te vangen en vast te houden.
De starterswoningen in hebben een breedte van 4,20 mtr., een diepte van 9,0 mtr en een
buitenruimte achter de woning met een diepte van 9 mtr.
De grotere gezinswoningen hebben een breedte van 5,4 mtr, een diepte van 10 mtr, 3 bouwlagen zijn mogelijk; er kunnen grote woningen ontstaan met veel kamers. Deze woningen
kunnen een stap in de wooncarrière mogelijk maken, zowel in koop als huur kunnen ze in de
categorie middelduur terecht komen. Van belang om bewoners binnen de wijk doorgroeimogelijkheden te bieden.
Aantallen Mascagnistraat
- 28 grondgebonden starterswoningen
- 44 grondgebonden woningen, categorie afhankelijk van het bouwvolume
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5. 		Ravellaan (Stokhasselt-Zuid)

Een onbebouwd perceel, grenzend aan de oever van het Wilhelminakanaal kan veel betekenisvoller worden voor TiBoKa door dit perceel deels te bebouwen.
Er wordt aangesloten bij de bestaande vrije sector verkaveling, de nieuwe woningen worden
opgenomen in het bestaande bebouwingspatroon.
De breedte van de woningen is 6,5 mtr, de diepte 8,5/11,5 mtr, er is sprake van bouwblokjes
van 2 resp. 3 woningen in een open woonmilieu.
In de plannen van TiBoKa wordt de oever van het Wilhelminakanaal opgewaardeerd, het heeft
de potentie om het nieuwe elan van TiBoKa zichtbaar te maken.
De 22 woningen aan de Ravellaan kunnen deel uitmaken van deze ontwikkeling of stand-alone
gerealiseerd worden.
Aantallen Ravellaan
- 22 grondgebonden woningen, grotendeels halfvrijstaand

Resumé aantallen woningen
1 Tuinen van Kouwenberg		
				
2 Borodinstraat
		
3 Paganinistraat		
4 Mascagnistraat
		
5 Ravellaan
		

66
18
18
6
72
22

Totaal 202 woningen, verdeeld over 5 locaties
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Transities van woningen en woonomgeving
Sibeliusflat, Griegstraatflat en Componistenlaanflat (Parkzicht)
Deze flats van twaalf woonlagen bovenop twee berging-lagen bevatten ieder 144 ruime appartementen. De appartementen zijn per twee geordend om een constructieve kern, en zijn per
twee eenvoudig te transformeren tot drie kleinere woningen of een variant in friends-wonen of
kamerbewoning. Zo ontstaat er een differentiatie in woonvormen en bewoning, en ontstaat er
een kans voor mantelzorg-wonen in één gebouw.

Om de relatie met het maaiveld te intensiveren kan aan de plint programma worden toegevoegd met bijvoorbeeld (park)woningen of –in het geval van de Parkflat- winkels en een buurtcentrum met cultuurruimten (Verdiplein-Ypelaer-Art-Village).

bestaand twee wonigen

3 woningen variant

3 woningen variant

Corellistraat
Door de woningen op de eerste verdieping van de
Corelliflats uit te breiden ontstaan er loftwoningen
aan het Ypelaerpark. Ruimere woningen in
de middel-dure huur met ruime terrassen.
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friends wonen

Verdiplein
Het Verdiplein transformeert van een introvert winkelcentrum naar een gebruiksplein voor evenementen, markt en kermis. Kleinere winkels worden verplaatst naar de extensie van de plint
van de parkflat. Op de hoek van het plein komt een nieuw gebouw voor de supermarkt, met
bovenliggende appartementen. Stedenbouwkundige structuur van groene hoven wordt gecontinueerd over het plein, onder de Parkflat door naar het Ypelaerpark.

Boksschool

Nieuwbouw van een kickboksschool in het Ypelaerpark, gekoppeld aan het stadsverwarminggebouw. Naast het Johan Cruyffcourt gekoppeld aan de urban sportszone in het park.
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Mascagnistraat, Puccinestraat en Perosistraat

Drie uniforme ensembles van een haakflat van zes woonlagen en een galerijflat met twee entrees en negen woonlagen markeren de west-grens van de wijk Stokhasselt. Met de Poort van
Noord wordt de ontsluiting van de wijk verlegt van de Stokhasseltlaan naar o.a. de route langs
deze flats.
Het amputeren van de één van de poten van de haakflats geeft de kans de route te verleggen.
Het aantal adressen op de entree verminderd van 90 naar 42. De entree krijgt de allure van
een hotellobby: veiligheid en identiteit wordt vergroot. Het verlies aan woningen wordt o.a.
gecompenseerd in urban-villa’s (ander woonprogramma) op de locatie van de naastgelegen
bedrijventerreinen.
De schaal van de andere flats (90 woningen op twee entrees) wordt gebroken door toevoeging
van twee entreetorens met daarboven nieuwe –kleinere- woningen. Een entree over twee lagen
geeft allure, de toegevoegde volumes identiteit. Balkons worden vergroot om de woningen
meer Corona-proof te maken.
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Krachtpit

De centraal gelegen krachtpit in de buurt is modulair opgebouwd met gelijkvormige appartementen. Net als de woonblokken in de stempels worden de woningen gerepeteerd en geroteerd, maar nu levert dit geen zij- en achterkanten op maar enkel voorkanten. In de plint is
ruimte voor gemeenschappelijke gebruiksruimtes en de buurtfuncties: zorg, sociaal, mobiliteit,
energie (warmtepomp energiebuffer), etc.. De entrees van de woningen aan het binnenhof
bevordert het sociale contact en het nabuurschap.

Kapelmeesterlaan

Voor de flats aan de Kapelmeesterlaan is er de sterke wens een veilige woonomgeving te creëren voor allenstaande moeders. Door aan de plint de flats uit te breiden met woningen en
andere gebruiksruimten ontstaat er een veilige buitenruimte op het dak van deze uitbreiding,
aansluitend aan de woningen op de eerste verdieping van de flat.
Een andere optie is de opgehoogde plint uit te nutten voor de buffers van de energieopslag.
Energie (warmte) wordt opgewekt met de zonecollectoren die op de borstweringen worden
gemonteerd. Balkons worden vergroot. De entrees van de flats worden aan de straatzijde gelegd, de uitbreidingen van de trappenhuizen worden transparant richting de straat.
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Ogen op de straat, twee woningen (beneden- en bovenwoning) op de plaats van de
kopwoning.
Door de derde flat in de lijn van vier weg te halen ontstaat er ruimte voor een buurtkas die
enerzijds aansluit op de groenstructuur uit de buurt en deze anderzijds verknoopt met de
Tuinen van Noord, de groene zone die TiBoKa aan de west-, noord- en oostzijde omsluit.
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19 Kapelmeesterlaan
De Kapelmeesterlaan ligt in Stokhasselt. De buurt heeft in totaal 7.320 inwoners in 3.085 huishoudens. 43% van de huishoudens hebben minimaal 1 kind. 23% van de wijkbewoners zijn
kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar. Stokhasselt kent een grote diversiteit qua etnische achtergronden, 37,3% bewoners is autochtoon, 50,3% bewoners hebben een niet-westerse migratieachtergrond en 12,4% bewoners hebben een westerse migratieachtergrond.
In de wijk is sprake van financiële problematiek en armoede waardoor inwoners worden
beperkt in hun mogelijkheden. Ook geven inwoners aan ontevreden te zijn over vervuiling,
overlast en criminaliteit in de buurt. Een aantal ouders vindt de wijk onveilig en ze laten hun
kinderen er niet zelfstandig buiten spelen.
Recent werd een hotspotanalyse gedaan (*VVE is vroeg en voorschoolse educatie):

Verdere toelichting op aantal voorstellen bij Kapelmeesterlaan
De belangrijkste ingreep is het verplaatsen van de entrees en parkeerterreinen naar de
zuidkant van de flats, aan de openbare straat. Geen anonieme ingangen meer.
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•

Het Kappel-dek Dit wordt een speeldek, een ‘hofje’ voor alleenstaande moeders die
zo samen werk/gezin beter kunnen combineren? Peuterspeelzaal op locatie, VVE, veilige
omgeving, samen met andere moeders, betaalbaar maar de beste plek als je alleen bent
en een kind hebt.

•

Een aantal vrijkomende woningen stellen we tegen een korting op de huurprijs beschikbaar voor studenten die vanuit hun studierichting of intrinsieke motivatie een bijdrage
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willen leveren aan opvoedondersteuning of taalonderwijs aan kinderen en hun ouders in
deze flats. De studenten kunnen ‘solliciteren’ op deze woningen. Er komt een commissie
die hun aanvragen beoordeelt en hun inzet begeleid.
•

De ‘Kapel-Meester’… een doorman 2.0. We willen een “doorman” aanstellen.
Je kent ze wel, die mannen met zo’n prachtig pak aan die bij de luxe strak-in de-lak-highrise
langs het groene Central Park trots bij de deur van hun complex staan. Hij is de huismeester,
bewaker en vertrouwenspersoon in een. Hij kent de details van de levens van zijn bewoners.
Hij neemt hun pakjes aan, laat hun bezoek binnen, regelt discreet hun afspraken en hij weet
het als er een schouder nodig is omdat iemands relatie op de klippen is gelopen. Als een
celebritiy-bewoner naar de rehab is vertrokken, weet hij dit al lang voordat de voorpagina’s
het melden. Hij kent z’n bewoners vaak beter dan dat die zichzelf kennen. De doorman zorgt
voor veiligheid en geborgenheid. Een onmisbare functie. Eyes on the ground.
De bewoners van de Kapelmeesterlaan wonen in een nét wat ander setting… net zo’n
prachtig uitzicht over het groene Noorderbos. Hun complex staat net zo strak-in-de-lak.
Maar met een parkeerplaats erachter zonder toezicht, flats vol met alleenstaande moeders
die gebrekkig Nederlands spreken en hun kinderen niet durven te laten buitenspelen zonder toezicht. Dat heeft dan weer te maken met ietwat andersoortige ‘celebrities’, die ook op
voorpagina’s opduiken, maar dan met een zwart balkje voor het gezicht. Juist deze moeders en hun buren zouden behoefte hebben aan zo’n doorman, maar juist deze groep kan
‘m niet betalen. Toch komen er heel veel verschillende hulpverleners over de vloer in deze
flats. Die dat luisterende doorman-oor bieden. Elke keer achter een andere voordeur. Hoeveel uur beheer zet de corporatie eigenlijk weg? En de politie; al die uurtjes surveillance?

Achtergrondinformatie over veiligheid in Tilburg Noord
Als je als argeloze bezoeker zo op het eerste gezicht door Tilburg Noord rijdt zie je niet direct
dat er zo veel aan de hand is. De openbare ruimte is schoon, bij het Cruijfcourt liggen geen
drugzakjes, de school oogt modern, de woningen staan er over het algemeen netjes bij, de bejegening op straat is vriendelijk, de eerste reactie van nogal wat bewoners is dat ze balen van
het stigma van achterstandswijk. “Zeker alleen maar omdat hier veel buitenlanders zoals
wij wonen…”
Als je wat inzoomt kom je behoorlijk grote vraagstukken tegen. Een daarvan is de criminaliteit.
De analyse ‘Zwacri-subjecten in Tilburg Noord’ is niet openbaar, maar in het Innovatielab ondermijning Tilburg Noord werden al eerste resultaten op hoofdlijnen gedeeld. In Tilburg-Noord
wonen bijna 300 personen die in de afgelopen 5 jaar onderwerp zijn
geweest van opsporingsonderzoek.
Ongeveer 50 van hen zijn jonger dan 23 jaar. 12 personen zelfs jonger dan18. De jongsten waren pas 15! Drugs is de grote gemene
deler. Maar liefst 103 personen zijn onderwerp van landelijk rechercheonderzoek. Er is sprake van mensen met een hoog geweldsniveau en er duiken een aantal terugkerende familienamen op in de
dossiers die flinke impact hebben op de wijk... Ondermijning is een
probleem in deze wijk en het zwaartepunt ligt in Stokhasselt en Vlashof. Waar de criminelen hun eigen buren bedreigen en patsertjes de
straat terroriseren.
We zien de beïnvloeding van jonge jongeren uit kwetsbare gezinnen.
Wat kan je doen om dit tij te keren? Hoe zorg je dat de huishoudens
waar deze kinderen opgroeien de overheid niet meteen als hun vij-
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and zien? Hoe maak je ze weerbaar voor de lokroep van snel geld. En wat kan de wijkaanpak,
de woningvoorraad en de openbare ruimte daaraan bijdragen? Samen beeld ontwikkelen,
analyseren en werken is in zo’n aanpak de allerbelangrijkste randvoorwaarde. Het is goed om
te weten wie dit raakt in deze buurten. Welke spanningen er zijn. Welke mensen bescherming
vragen. Wie of wat je in de gaten wilt houden. Dat is niet alleen een politieding, maar iets wat
zo breed mogelijk wordt gedragen in een wijk. Want iedereen weet wel iets en iedereen kan
wel ergens op letten of iets doen.
De oplossing van dit soort wicked problems begint bij een combinatie van twee dingen: aanpakken en steunen.
Zichtbaar en collectief aanpakken van illegaal gedrag; alle partijen trekken daarin samen op
en bewegen samen en tegelijkertijd naar voren. Of het nou gaat om drugscriminaliteit of om
bijvoorbeeld illegale inwoning. Duidelijkheid in de gezamenlijke norm rond illegaal gedrag
moet helder zijn, ook bij de hulpverlening. We weten uiteraard dat veel van deze jonge jongens
tegelijkertijd dader en slachtoffer zijn…
Tegelijkertijd moeten we dat combineren met een sociale aanpak; steunen en alternatieve
routes bieden voor jongeren en de huishoudens waarin zij opgroeien: met een goeie start,
aandacht en hulp voor de mensen die instromen, dat je wél brood op tafel hebt en geen stress
over een dreigende ontruiming, met activiteiten en plekken in je buurt waar ze je missen als je
niet komt opdagen, met wél een stageplek, met een ‘grote broer of zus’ die (ook als je die zelf
niet hebt) met je meedenkt en je zo uit de problemen houdt. Waardoor zo’n 15 jarige niet in de
greep raakt van de criminele netwerken.
Wij stellen voor: (wat kan ons plan bijdragen)
•

•
•
•
•
•
•
•

Meer sociale ruimtes maken, minder anonieme ruimtes: wij maken betere en veilige plekken waar programma mogelijk is gericht op deze groep. Toekomstplekken: voor kinderen
en voor jongeren. Bijvoorbeeld: Ypelaerpark, wijkkwekerij, speeltuin, zwembad, boksschool, muziek, tuktuk.
Speeldek Kapelmeesterlaan; studenten in de Kapelmeester helpen met taal en opvoeding,
peuterspeelzaal komt naar de kinderen i.p.v. kinderen naar de peuterspeelzaal.
Vroegtijdig jongeren leren met geld om te gaan en aanpak schulden (via o.a ook de
Bokaties©, en benutten bestaande programma’s Fix-up-your-life, etc.)
Corporatie: meer en langere begeleiding van nieuwkomers in een flat / sociale buren-projecten
Werken met role models; corpo, weekendschool.
Outreachend jongerenwerk
Veiligheid, toezicht en luisterend oor via de doorman
Aanpak illegale inwoning

“Ik schrok van de foto’s van de 50 jongeren in de dossiers. Vooral van de
jongsten: vijftien en zestien-jarigen. Ze zagen er “geharder” uit dan ik dacht
dat het probleem was in Noord. Ze kijken op een manier waarvan ik denk:
lukt het ons nog wel om écht contact te maken met hen, om ze te kunnen
helpen?.”
Onderzoeker M. Bruinsma
ZwaCri-onderzoek
•
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21 Mobiliteit
Vervoersarmoede
Naast een voedselbank in Tilburg-Noord in Wijkcentrum De Ypelaer kan ook gedacht worden
aan het opzetten van een mobiliteitsbank, naar een voorbeeld van Buurauto en de Verkeersonderneming in samenwerking met de Afrikaanderwijkcoöperatie in Rotterdam Zuid. Het doel van
deze Vervoersbank is om mensen die geen of moeilijk toegang tot mobiliteit hebben te laten
profiteren van meer mobiliteit. Daarom is in Rotterdam de bestaande fietsenbank nu ook voorzien van twee elektrische deelauto’s. Met deze uitbreiding kunnen bewoners van de wijk Feijenoord makkelijker naar verder weggelegen locaties zoals een specialistisch ziekenhuis, familie
elders in het land, strand of sollicitatiegesprek in de haven. ‘Participeren aan de maatschappij is
moeilijk als je niet mobiel bent. Neem bijvoorbeeld iemand die op Zuid woont, een baan zoekt,
maar niet naar een sollicitatiegesprek kan in de haven’, ‘Wie mobiel is kan naar zijn werk, vrienden en familie en naar het ziekenhuis, als dat nodig is’. Het initiatief in Rotterdam Zuid wordt
ondersteund vanuit Het Gemaal op Zuid, de thuishaven van de Afrikaanderwijkcoöperatie.
In Tilburg-Noord hebben we exact dezelfde situatie. Industriegebieden Vossenberg, Gilze Rijen, Dongen en meer in het algemeen de werkgebieden in Midden-Brabant liggen op grotere
afstanden en zijn zeker met werk in onregelmatige diensten met het openbaar vervoer onbereikbaar. Participatie voor minder draagkrachtige bewoners wordt hier ook bemoeilijkt. ‘Een
grote groep inwoners van Tilburg-Noord heeft te maken met lage inkomens en hieraan gerelateerde ‘onzichtbare’ vormen van armoede, zoals energie-, zorg- en mobiliteitsarmoede. Deze
problematiek is hardnekkig, hangt nauw samen met de sociale en fysieke omgeving, en heeft
een direct effect op gezondheid en levensverwachting.’ Samenwerking met een deelautoconcept vangt problemen op met verzekering, veiligheid, tracking en tarifering.
Omdat wij geloven in het vergroten van zelfredzaamheid van mensen en in het nemen van verantwoordelijkheid zou de service van de fietsen en auto’s weliswaar gratis ,maar niet voor niets
zijn. Voor wat hoort wat: gebruikers moeten voor de service als vrijwilliger actief meewerken
door de auto zelf schoon te houden en/ of andere werkzaamheden voor de woningbouwcorporatie c.q. buurt te doen. Een van de vrijwilligerstaken is het halen en brengen van ouderen.
Hiervoor is bijvoorbeeld in Soesterberg een direct kopieerbare oplossing in het leven geroepen. Dit concept wordt door Buurauto vormgegeven en gecommuniceerd met de boodschap:
Vind u het lastig om met het openbaar vervoer naar een afspraak in het ziekenhuis,
het winkelcentrum of een verjaardag te gaan omdat de bushalte net wat te ver is of u
lang moet wachten op de regiotaxi? Voelt u zich bezwaard als u buren of familie moet
vragen om u ergens naar toe te brengen? Als u in het Soesterkwartier in Amersfoort
woont en minder mobiel bent brengen wij u graag naar uw bestemming. Of het nu binnen of buiten de wijk is. Een vrijwilliger uit uw eigen buurt haalt u op in een nieuwe en
comfortabele auto. Ongetwijfeld maakt u ook nog een gezellig praatje met elkaar tijdens de rit! Natuurlijk brengen wij u ook weer veilig thuis, indien gewenst. Buurautoplus
rijdt de hele week (bij beschikbaarheid van een vrijwillige chauffeur) Een rit met Buurautoplus kost €0,30 per kilometer met een minimum van €2,00 per (retour) rit, u kunt
contant of met PIN afrekenen bij de chauffeur.
Gemeente en woningbouwcorporatie betalen mee aan de financiering van fiets en auto.
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Financiering
Een vorm van financiering kan zijn om de elektrische deelauto als wijkaccu op het grid van het
buurthuis via een V2G laadpaal aan te sluiten op bepaalde tijden (normaal van 17.30 tot 19.00).
Teruggeleverde stroom kan de leasekosten van de auto met een flink percentage doen afnemen. Deze optie sluit naadloos aan op het energieverhaal om overcapaciteit op het net door 7
Mw aan zonnepanelen (levering) en warmtepompen (afname) te installeren. Door deze vorm
ook toe te passen op de gehele wijk kan een 100 tal deelauto’s 1 MW aan het grid leveren via
het Crowd Balancing Platform van Tennet , als de zon ondergaat en de vraag op het net het
grootst is. Duur verkopen en goedkope lokaal opgewekte eigen zonnestroom overdag in de
accu’s opslaan. Wijkaccu op Wielen. Er kan hiervoor aangesloten worden bij het Europees project DeeldeZon van Zonnova. (Zie www.deeldezon.eu)

Actoren
Buurthuis de Ypelaer, Garage Probaat, de KrachtPit en het project Kouwenberg, (de ontwikkelaar kan Deelauto met V2G inzetten en koppelen aan huis-verkoop) Woningbouwcorporaties,
Gemeente en Tennet, Stichting Buurauto, R-Newt of Zonnova.

Tuk Tuk
Ook de Tuk-Tuk is een op kansen gericht project.
Het idee: bij een eerste kwartiermakersoverleg is gezocht en gekeken naar wederzijdse afhankelijkheid/ réciprociteitsmogelijkheden tussen de aanwezige organisaties.
De koppeling, een optelsom van 120 nationaliteiten – de zorg, betrokkenheid, roots, ouderenoriëntatie en -positie ( relatief grote afstand van Peerke Donders Paviljoen) - de zorg,
betrokkenheid en jongerenoriëntatie van R-Newt levert oplossingen van een laagdrempelig
vervoersprobleem met inzet van jongeren met een multiculturele identiteit en verbreding van
de leefwereld voor ouderen. Thema’s kunnen zijn: klein ondernemerschap, aanpak mobiliteitsarmoede, tegengaan van vereenzaming, samenbrengen, kansen voor jongeren en trots.
Deze thema’s zijn aan de orde geweest tijdens gesprekken met Wesley van Loon van R-Newt en
Esther Becx van Peerke Donders Park.
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Het idee: als we nu eens een prijsvraag uitzetten naar groepen / nationaliteiten om een eigen
tuk-tuk te ontwerpen op basis van een goedgekeurd casco, er een aantal door de jeugd te
laten bouwen en te exploiteren en ouderen naar het paviljoen van Peerke Donders te laten
brengen.
De tuktuk kan ook dienst doen bij de Voedsel verspreiding vanuit landgoed Pauwels en de
tuinen van Kouwenberg naar verschillende locaties zoals de markthal in Tilburg-Noord in aansluiting op de ideeën verwoord in het TiBoKa- document. Daarnaast zal het inzetten van de
TiBoKa TukTuks in de richting van andere delen van de stad een vlag voor Tilburg- Noord zijn.

Wat hebben we nodig
1 Rapport eisen casco voor E-Brommer kenteken. (Gemeente / Rijk-- Keuze Casco)
2 Opzetten jury en prijsvraagreglement (wijkraad?-Gemeente?-Opleidingsinstituut? R-Newt
en Peerke Donders)
3 Opzetten beheer stichting; Begroting en prijsvraag voorbereiding.(Wie gaat dit doen?)
4 Opzetten financiering sponsors (Eu? -Cultuurfonds? – Loterijen?- Lokale ondernemers?.)
5 Vinden van instructeurs en docenten metaal/hout. (Leer-werk plaatsen – ROC - Stichting
Vakopleiding Metaal Tilburg of zeer lokaal verbinding met bouwers van de bouwhal van
de carnavalsstichting Tilburg Kruikenstad zoeken. )
6 Werk/constructieplaats(en) (garageboxen? In de stempels?- ondernemers met ruimte?
Agrarische bedrijven in landgoed Pauwels? Of bouwhal van de carnavalsstichting Tilburg
Kruikenstad aan de Ledeboerstraat)
7 Benaderingscampagne voor verschillende jongerengroepen/ nationaliteiten. Opzetten van
de prijsvraag.
8 Aankoop van casco’s (10 stuks?)
9 Stalling tuktuks (In Garageboxen WonenBreburg, of bij Krachtpit)
10 Veilige hoofdroutes.
11 Opleiding /verificatie van chauffeurs uit de ontwerpteams en een gebruikerscampagne
(R-Newt en Peerke Donders Park , Gemeente, ROC Gerschwinstraat).Peerke Donders Park,
Gemeente, ROC Gerschwinstraat).
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23 Ypelaer
Vergeleken met andere wijken uit dezelfde tijd (Henry Dunantpark/Eindhoven en het Elzenhoekpark/Oss) is het Ypelaerpark eigenlijk te klein voor de buurten eromheen. Daarnaast is
het park te anoniem. Er wonen te weinig mensen aan het park. Er zijn te weinig ‘ogen op de
grond’. Overdag wordt er gevoetbald op het Cruijff Court, of gespeeld en gepicknickt. We zien
er heel veel mensen bellen op bankjes. Na zonsondergang is er criminaliteit en voelen mensen
zich er niet veilig.
Tilburg Noord verdient een mooi wijkpark. Een park voor en door de bewoners van TiBoKa. De
schetsen van het park zijn slecht verbeeldingen van ideeën opgedaan in de eerste gesprekken.
Wij willen graag met kwartiermakers zoals Corpo Maquina, de Jongerenraad, de boksschool,
moeders, etc samen het park ontwerpen. We hebben de ervaring van het grote burgerinitiatief
Spoorpark Tilburg dat we hier in kunnen zetten. Andere plek en andere situatie maar samen
het park ontwerpen en samen zorgen voor het park in te toekomst verbindt en geeft energie.
Misschien in deze wijk meer nodig dan elders. Het kan – ook in Tilburg noord.

Elzenhoekpark - Oss

Henry Dunantpark - Eindhoven

Ypelaerpark - Tilburg
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25 Energievisie TiBoKa
Het energiegebruik in Tilburg Noord kan eenvoudigweg opgedeeld worden in een vraag naar
elektriciteit en een vraag naar warmte. De elektriciteit behoefte wordt in de Regionale Energie
Strategie afgedekt met de bouw van een groot aantal windmolens rondom Tilburg. Een scan
naar de mogelijkheid van PV op (nog vrije) zuidgeoriënteerde en platte daken heeft een potentie van 7,5 MW vermogen.
Voor de warmtevraag in Tilburg Noord wordt voor de bestaande grotendeels oudere woningvoorraad gebruikt gemaakt van de aanwezige stadsverwarming. Verduurzaming van de oudere
woningen door de isolatie ervan op te krikken is de meest voor de hand liggende oplossing.
Als deze zelfde daken vol gelegd worden met zonnecollectoren heeft dit een potentieel vermogen van 32MW.

Biomassa
Het grootste deel van de opgewekte warmte is afkomstig uit de Amercentrale. De mix aan
brandstof die hiervoor wordt gebruikt bestond in 2019 uit restwarmte van kolen 53%, biomassa
31%, bio-olie 5% en aardgas 11%. Met een uitstoot per GJ van 35,4 Kg CO2. De Amercentrale
moet van het gas en de kolen af en is naarstig op zoek naar nieuwe brandstoffen. De discussie
speelt zich nu af rondom de ombouw van de centrale naar biomassa. Verkleining van het warmtenet, zeker aan het einde van de pijp vraagt dan minder biomassa. Afkoppeling van Tilburg
Noord van dit stadsverwarmingsnet behoort dan ook tot de mogelijkheden en zou nader bestudeerd moeten worden.. Daarnaast kan in nieuwbouw eenvoudiger streng geïsoleerd worden en met zeer lage temperatuur verwarmd worden. De energie kan dan beter in de natuurlijke ondergrond of rondom de hoofdleiding van het riool gevonden worden in combinatie met
warmtepompen. Kouwenberg, inbreidingen en vervangende bouw in Tilburg Noord.
De lokale situatie in de stedenbouwkundige stempels van grote delen van Tilburg Noord bestaat uit oudere minder geïsoleerde woningen. Isolatie uitrollen over de wijk en een totaal ander verwarmingssysteem plaatsen heeft voor de woningbouwcorporaties als particuliere woningbezitters grote financiële als sociale (tijdelijke uitplaatsing) consequenties die niet van
vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden. Er is daarom gezocht naar een flexibel en
minimaal kostenneutraal alternatief, waarin bijvoorbeeld de bestaande radiatoren gehandhaafd blijven. Om een reken model te kunnen opbouwen is naar voor handen zijnde systemen
gekeken waarin per wijk een schatting is gemaakt van de warmte behoefte en de daarbij gemaakte huidige kosten in rekening gebracht door de stadsverwarming.
Er zijn twee type ondergrondse opslagen op de markt. Ecovat vanaf 20.000 GJ (ongeveer
500 huishoudens en Hocosto vanaf ongeveer honderd huishoudens. Afstand van de warmtebron (Zonnecollectoren) naar het vat moet wel zo klein mogelijk zijn. Hierdoor valt Ecovat af
daar we hier te maken hebben met zeer verspreid liggend warmtebronnen en midden in het
gebied geen hectare ruimte is voor dit systeem. Er is gekozen voor twee rekenvoorbeelden,
een de Kapelmeesterlaan met 144 woningen in gestapelde bouw en twee Stokhasselt- Noord
met 493 woningen, hoofd zakelijk grondgebonden woningen. Beide eenheden zijn meerdere
malen in zijn geheel of gedeelten terug te vinden in Tilburg Noord.
Lokale warmteopwekking door zonnecollectoren en opslag in ondergrondse warmtevaten kunnen als buffer voor jaarrond balancering zorgen voor de warmtevraag. Dit in combinatie met
slimme warmtepompen biedt een financieel haalbare oplossing. Bij zeer sterke wind kunnen
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de ondergrondse warmtebuffers (tot 95 graden C) gebruik maken van overtollige energie van
de windmolens. Gedacht wordt aan een aantal buffers in de wijk aan te leggen die onderling
verbonden zijn met elkaar en zo voor een maximale vraag/aanbod balans kunnen zorgen.

Hoe werkt het systeem
warmte woningen
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Het systeem werkt voor de gebruikers als de stadsverwarming. De techniek van dit systeem zit
onder de grond, onder parkeerplaatsen, onder een park, en kan een wieldruk van 5 ton hebben. Twee meter onder de grond wordt een buffer gemaakt zoals een grote thermosfles, die
heet water vasthoud tot 95 graden Celsius. Dit ondergrondse warmwatervat krijgt warmte via
zonnecollectoren en via een warmtepomp. Dit water wordt naar de gebruikers getransporteerd, gepompt via geïsoleerde buizen. Daar wordt het via een boiler (afleversetje) en via de
radiatoren afgeleverd aan de gebruiker.

Wat kost dat
Lokale energie opwekking kan ook een positieve bijdrage leveren aan de buurt. Winst uit de
opwekking kan voor de buurt ingezet worden als een continue budget of als vermindering van
de maandelijkse lasten van de inwoners. Daarnaast kan de warmteprijs vastgezet worden op
de prijs van 2020. Dit levert bij een verhoging van de aardgasprijs (koppeling ACW) jaarlijks
relatief steeds meer winst op voor de gebruiker. Dit perspectief is zeer realistisch.
In onderstaande tabel 1 wordt een calculatie getoond van investeringen van twee situaties
aan het einde van het stadsverwarmingssysteem. In de Kapelmeesterlaan hebben we een
144 tal appartementen meegenomen in eigendom van de woningbouwcorporatie, in
Stokhasselt Noord zijn zowel particulieren als sociale woningbouw meegenomen.
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Tabel 1
Directe kosten

Kapelmeesterlaan

Stokhasselt Noord

Buffer 2000 m3

400.000

8

3.200.000

warmtepomp buffer
210 KW met technische
ruimte

190.000

4

800.000

zonnecollectoren

130.000

Afleversetjes 144 hh

172.800

493

600.000

30.000

6

60.000

120.000

4000

2.800.000

Pompen 3
Leidingwerk 200 meter +
sleuven
upgrade E-infrastuctuur 630
kVA
subtotaal

486.632

20.000

80.000

1.062.800

8.026.632

212.560

1605326,4

85.024

642130,56

indirecte kosten
installatie 20%
Projectmanagement,
enginering 8%
Onvoorzien 10%
subtotaal 2
Investeringssubsidie 11%
Totaal

106.280

802663,2

1.466.664

11.076.752

161.333

1218442,7

1.305.331

9.858.309

Tabel 2 overzicht van de jaarlijkse kosten en baten van het systeem.
Baten/jaar
warmte afname 24 eu
GJ besparing

107.136

508.776

SDE++zon

14.150

49.000

SDE++
warmtepomp

20.000

486.632

vastrecht warmteleverancier
incl. setjes

72.000

251.340

Totale baten/jaar

213.286

213.268

1.295.748

1.295.748

onderhoud

25.000

25.000

125.000

125.000

rente 3%

39.160

39.160

295.749,28

295.749,28

Afschrijving/
aflossing 20 jaar versus 15 jaar

65.267

87.022

492.915

616.144,33

reservering 5/20
SDE++

8.538

0

121.658

0

electriciteits
aansluiting

4.000

4.000

24.000

24.000

15.000

15.000

81.000

81.000

156.964

170.182

1.140.323

1.141.894

56321

43086

155.425

153.854

kosten/jaar

elektriciteit
warmtepomp
totale kosten/jaar
baten-kosten/jaar
voor gebied
voor 1 hh: Baten
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299/jaar

312/jaar

Deze 2 tabellen laten zien dat ondanks een grote investering, er per huishouden zo’n 300 euro
per jaar te winnen valt. Hier bovenop levert dit gezamenlijk een 900 ton Co2 op, ook als de
stadsverwarming volledig op biomassa zou overgaan. De eigenaren, gebruikers van dit gebied
gaan hier geen stokje voor steken omdat particulieren hun bestaande installatie in huis kunnen
behouden. Alleen de leverancier wijzigt.
Uitrol van dit systeem met warmwatervaten en zonnecollectoren over geheel Tilburg Noord
zou enkel een kwestie van tijd zijn.
Deze berekening laat zien dat het stilletjes aanhouden van de verouderde stadsverwarming
en het verduurzamen daarvan niet zonder discussie kan. Zeker omdat de stadsverwarming al
een gehele infrastructuur van pompen, leidingen en afleversetjes in het gebied heeft liggen.
Natuurlijk kan de buurt ook warmte gaan leveren aan de bestaande stadsverwarming, of kan
de huidige warmte leverancier mede in dit systeem stappen met zijn gehele of gedeeltelijke
infrastructuur. Hierdoor kan het naar alle waarschijnlijkheid nog goedkoper. Afdracht van een
gedeelte van de winst zou dan wel de buurt ten goede moeten komen.

SDE++ Subsidie duurzame energie
Waarom worden er niet meer zonnecollectoren ingezet, de buffers niet groter gemaakt en de
elektrische warmtepompen niet kleiner gemaakt?
Voor de energiehuishouding zou alle warmte eigenlijk direct gebruikt en/of opgeslagen moeten worden in het ondergrondse warmtevat. Dan zou je alleen nog hoeven te pompen op het
moment dat je het nodig hebt. Dit kunnen we nu echter niet vanwege de kosten. Dit heeft met
de huidige SDE++ subsidie te maken. Op sommige producten krijg je veel subsidie op andere
bijna niets. Dit Systeem draait om de buffer, het warmwatervat die als een soort wijkaccu energie opslaat. Echter de subsidiabele mogelijkheden rondom de buffer zijn nog niet perfect. De
omzetting van stroom naar warmte wordt wel gesubsidieerd in aanschaf van de warmtepomp
in de omzetting van KW/h naar GJ en voor de plaatsing van de zonnecollectoren.
Op 3 juli jongstleden heeft Staatssecretaris Vijlbrief aangekondigd 2 sporen te gaan volgen om
het verdienmodel energieopslag te verbeteren. Dit betekend dat de businesscase nog veel
gunstiger uit kan gaan komen. Dit betekend niet dat we moeten wachten, maar onafhankelijk
van de huidige stadsverwarmings-eigenaar het beeld scherp dienen te krijgen om een belangrijk gedeelte van de Trex te kunnen vullen!
Indien er een subsidie op buffering zou komen komt zelfs de toepassing van Ecovat in de picture. In Tilburg Noord zonder Quirijnstok kan op goed gesitueerde daken met een nuttig oppervlak van 7,5 ha 140.000 GJ gefabriceerd worden. Verlies van warmte is dan al ingecalculeerd
Dit is bijna 80% van de vraag van zo’n 4000 huishoudens met een gemiddelde vraag van 35GJ
in Tilburg Noord. Warmte pompen zouden dan alleen als back-up systeem geplaatst kunnen
worden. Dat genereerd een warmte omzet van 3,36 miljoen/jaar en een CO2 besparing van
5000 ton.
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28 hoe nu verder Budgetkraker
Panorama Lokaal vroeg om een ‘handelingsperspectief dat op lange termijn de partijen verbindt. Daarbij is een visie gevraagd op het combineren van opgaven en budgetten in een
maatschappelijke businesscase.’ Bij de aftrap in Utrecht hield Maarten van Poelgeest een
pleidooi voor een transitie-exploitatie (TREX).
Twee betrokkenen reflecteren vanuit eigen ervaring op die vraag.

Financiële no brainers
Wat een woningontruiming wegens huurschuld de maatschappij kost weten we inmiddels
allemaal wel. Minimaal zo’n € 7.500. Maar hoe duur is hittestress? En wat kost verdroging ons,
of een verouderd energieconcept?
Wie pakt de rekening op van de derde basisschooldirecteur op rij met een burn out die te
maken heeft met de wijkproblematiek? En de bedreigde politieagent die thuis komt te zitten?
De jongere die in een intramurale jeugdzorg-instelling terecht komt. Of in de bajes? Daar waar
dat had kunnen worden voorkomen door een oplettende leerkracht, jongerenwerker of
vertrouwenspersoon op het juiste moment.
In de kern gaat het om deze vraag: hoe maken we samen in TiBoKa de financiële koek groter?
Wat vermag het meer preventief inzetten van geld in deze buurt? Hoe zorgen we dat er meer
geld in de buurt blijft? Er loopt op dit moment een ‘tikkie te veel’ geld weg uit de wijk. Of dat
nou een verhuurdersheffing is of aan dure 2e lijns jeugdzorg. Of het gaat om ondermijning of
om waterzuivering. Geld dat we véél beter aan de voorkant hadden kunnen inzetten. Voor
professionals waarvan we ook zonder spreadsheet wel weten dat ze hun gewicht en inzet in
goud waard zijn.
De samenleving zet ons (semi)publieke geld compleet weg langs de lijnen van de bestaande
schotten; en die schotten moeten worden gesloopt. Geen eenvoudige opgave. Maar wel
nodig, en niet eentje die wij in deze prijsvraag even kunnen oplossen. We hebben rond een
aantal fysieke ingrepen een poging gedaan…
De voorstellen die wij in deze inzending doen richten zich voor een belangrijk deel op een
preventieve inpak dwars dóór de domeinen. Laten we onze doorman eens als voorbeeld
nemen. Op jaarbasis gaat deze luxe oplossing voor de goedkoopste voorraad natuurlijk wat
kosten: € 100.000 naar schatting. Bij vroegtijdig inschakelen en ingrijpen zal hij of zij echter
dit al snel terugverdienen. Als er 1 crimineel minder actief is op de Kapelmeesterlaan. Als er
5 mensen met een psychische kwetsbaarheid mínder moeten worden opgehaald door de
politie bij een melding voor verward gedrag. Als er 4 jongeren minder afglijden richting
criminaliteit. Als er 80 uur minder maatschappelijk werk nodig is. In literatuur én in de praktijk
wemelt het van de rekenvoorbeelden die, zelfs als je voorzichtig rekent eigenlijk financiële no
brainers opleveren. Zoals in Heusden.
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Casus: de wijk-GGD’er in Heusden
De wijk-GGD’er is erop gericht om te zorgen dat een persoon met verward gedrag snel – waar mogelijk dezelfde dag – de benodigde zorg
krijgt. Zo stopt escalatie en voorkomen we dat iemand in de cel belandt.
De wijk GGD’er schat de problematiek in en maakt afspraken met ketenpartners voor een passende aanpak
De gemeente liet een globale inschatting maken van het mogelijke
financiële rendement van zo’n wijk-GGD’er. Wat is het geschat besparingspotentieel voor de samenleving? Wat zou jaarlijks aan extra inzet,
hulp en ondersteuning in uren en euro’s nodig geweest kunnen zijn
zónder deze interventie? Natuurlijk, dat is erg lastig en zo’n inschatting
zal een grote mate van onnauwkeurigheid kennen. Niettemin heeft men
een soort ‘eerste vingeroefening’ gedaan. Voor twee casussen.
Veronderstelde besparing in casus was € 39.600, in casus 2 € 31.130.
In 2019 nam de wijk GGD’er 148 casussen in behandeling en rondde er
95 af. Stel dat we eens heel voorzichtig rekenen. Stel dat de veronderstelde besparing maar een derde zou zijn, naar beneden afgerond € 10.000
per casus. Komen we toch op bijna ’n miljoen uitgespaarde euro’s. Stel
dat we daar – nóg voorzichtiger – maar 10% van zouden opnemen in de
GGD-begroting. Met die € 100.000 per jaar hou je dan - volgens de CAO
van die sector - zelfs ruimte over voor een flinke eindejaarsbonus....
(bron: GGD Hart voor Brabant, verantwoording wijk-GGD’er 2019)

Dergelijke bedragen kun je natuurlijk in een spreadsheet zetten. Maar daarmee is het nog niet
geregeld. Bovendien is onze doorman slechts één van de vele werkbladen in zo’n meerjarig
rekenschema. Zoals gezegd zal zo’n transitie exploitatie al snel sterven in schoonheid. De
urgente problemen en ook de veelbelovende kánsen in TiBoKa vragen om een streetwise
alternatief. De budgetkraker.

Exploiteer de gezamenlijke creativiteit
Vanuit vastgoed is men gewend te denken in investeringen. Forse bedragen die al snel tot de
overtuiging leiden dat die miljoenen het verschil maken. Maar bekijk je die bedragen over de
hele exploitatietermijn, dan blijken de grote geldstromen ergens anders te zitten. In het maatschappelijk domein (zorg, welzijn, onderwijs) zijn het kasstromen die het denken en vooral het
doen bepalen. Met nadruk op doen, want 85% van het geld zijn lonen voor de mensen die zich
elke dag weer gedreven inzetten voor de gezondheid en de ontplooiing van mensen in de
wijk. De bedragen die daarin omgaan zijn véle malen hoger dan die vastgoedeuro’s…die
leveren alleen maar stenen op. Best nuttig overigens, want veel wat we doen vraagt nu eenmaal om een dak boven het hoofd. En als je dat dak slim ontwerpt en benut, dan zal het helpen
om zorg en onderwijs een zo groot mogelijk effect te geven tegen dezelfde of lager kosten.
Binnen het maatschappelijk domein zijn die cross-overs er ook. Schulden en armoede geven
een knauw aan de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen, wat tot nog meer schulden
kan leiden. Die vicieuze cirkel doorbreek je niet met meer pillen (dus meer kosten), maar door
een effectieve en duurzame schuldenaanpak en werk of andere activiteiten waarmee mensen
zich gewaardeerd voelen. De laatste jaren zijn er heel wat rekensommen gemaakt die aantonen
dat euro’s die je uitgeeft in het ene domein winst opleveren in het andere domein. Maar daar
zit ook de pijn.
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Natuurlijk klinkt het op het eerste gezicht volstrekt logisch om de geldstromen in de verschillende domeinen, sectoren en organisaties te bundelen, om die transitie-opgaven eens wat
financieel intelligenter aan elkaar te verbinden en in een groot alles regulerend Excelbestand
met de nodige overeenkomsten vast te leggen. Maar onze tip is: begin daar niet aan, het is
zonde van je energie: het kost veel tijd, roept veel discussie op, wekt achterdocht en regelzucht
op en is vaak gebaseerd op allerlei langjarige aannames die je later in de wielen rijden. Bovendien worden organisatorische en juridische kwesties vaak onderschat en hebben de deelnemers niet de positie en de macht om deze op te lossen, want het moet nu eenmaal van Europa!
Je mantra moet zijn: inhoud gaat voor financieel, het gaat vooral om aanvonken van creativiteit
om zaken aan elkaar te verbinden, om samen in te zetten om meer waarde voor de wijk.
Natuurlijk is het goed om dan ook naar het geld te kijken: inzicht in geldstromen helpt om naar
en met elkaar helder te krijgen waar de kansen zitten met het grootste rendement, bovendien
maken euro’s zaken hard. Ze vertellen geen sprookjes.
Voor ondernemers is dat keiharde praktijk. Elke euro die het bedrijf ingaat moet er met winst
uitkomen, anders ga je failliet, maar geen winst zonder risico en risico’s kun je alleen nemen als
je zelf de verantwoordelijkheid en zeggenschap hebt en snel kan schakelen wanneer het niet
linksom lukt en rechtsom bij nader inzien meer perspectief op succes geeft. Zo zal een ondernemer ook naar samenwerking en verbinding kijken: wat kan het mij opleveren, wat is het risico
en hoe houd ik het stuur in eigen hand? Zet dus de kracht van ondernemers in en geef het
ondernemerschap de ruimte. Verbind ze wel met elkaar, want niet iedere ondernemer ziet
direct wat samenwerking kan opleveren, te druk als ze zijn met de eigen toko. Maar laat vervolgens hun eigen creativiteit het werk doen. Institutionele partijen (gemeenten, corporaties,
zorginstellingen enz.) kunnen door zo met lokaal ondernemerschap samen te werken hun
effectiviteit aanzienlijk vergroten, niet in de laatste plaats omdat zij zich vervolgens kunnen
concentreren op de zaken waarvoor nu eenmaal grote instituties nodig zijn: voor een hartoperatie moet je in een ziekenhuis zijn, steunkousen aantrekken kan de buurt zelf wel.
Mik dus niet op financieel sluitende tekentafelexploitaties voor je transitie. Ga die veronderstelde ‘winst’ in andere domeinen niet bij voorbaat afromen en overhevelen, maar vertrouw op
het ondernemersinstinct: nu investeren gaat me wat opleveren: geld, aanzien, geluk voor
mezelf en voor een ander.
Kies voor het optimaal opwekken en exploiteren van de gezamenlijke CReativiteit. Geen TREX
maar CREX!
Pieter Buisman
Geldstromen door de Wijk
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29 hoe nu verder TiBoKaTwist(er)
Paar gedachten en recente brainwaves tot slot. Soms in éen zin, soms wat uitgebreider.
De plannen waren niet direct te plaatsen in ons hoofddocument, maar te leuk om te laten
liggen.

Huurvóórstand op recept
Huurachterstand geeft stress. Geef de buurtdokter een rol in het ‘voorschrijven’ van 2 - 6
maanden huurvóórstand. Het verlagen van het stressniveau is vaak nodig om voortgang te
krijgen in het hulpverleningstraject; daarom zijn veel maatschappelijk werkers of zorgverleners
de helft van hun tijd bezig met het regelen van financiële shit en het voorkomen van ontruimingen. Tijd die elke keer 1:1 moet worden gegeven en waarmee waardevolle hulpverleningstijd
weglekt. De ‘financiële rust op doktersvoorschrift’ gaat wel gepaard met een ander voorgeschreven medicijn: de bewoner krijgt bijvoorbeeld voorgeschreven 2x per week te moeten
aanschuiven met medebewoners bij de cardiodaghap in het wijkrestaurant, waar ook de
Wijk-GGD’er aansluit. Of hij krijgt een recept voor de fix-up-your-life-groep. Of het green-guerilla-team van de wijkmeester. Andere mogelijke recepten die kunnen worden voorgeschreven:
per week een dagdeel wieden in de Tuinen van Kouwenberg of meelopen in de wijkkwekerij.
Voor de buurtdokter zelf is er trouwens ook een verplichting: om te zorgen dat er minder 2e
lijnszorg wordt voorgeschreven werken we daar met een budgetplafond en verplichte monitoring.

Voedselbank à Foodshare
In TiBoKa zijn we trots, wij helpen elkaar. Heb je wat over? Zelf gekweekt. Wil of mag je geen
eten weggooien? Altijd te veel gekookt? Heb je een groot gezin en altijd ruimte voor aanschuivers. We maken een buurttafel in De Ypelaar waar we eten delen. Niet via de achterdeur, niet
anoniem via een voedselbank maar zichtbaar in de Verdi-Foodshare. We regelen dat alles wat
overblijft van de markt naar die foodshare gaat.

En verder…
•

Het parcours van de Tilburg Ten Miles in 2021 loopt niet van oost naar west, maar doet
TiBoKa aan!

• De gemeente koopt alvast Goirkekanaaldijk 1 en verhuurt het voor 1 euro per maand
aan een horecakwartiermaker uit Noord.
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•

Dit najaar begint er een IMC Weekendschool voor nieuw instromende professionals.
Ze krijgen een paar zondagochtenden les, het programma is bedacht door bewoners.

•

TiBoKa Foodfestival: soort Mundial: food en klassiek (Verdi op het Verdiplein, hiphop
in het Von Weberpark!)

•

… zelf een idee? Laat het ons weten op www.tiboka.nl!
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PA N O R A M A
TILBURG NOORD

Ed Bergers

Mariëlle Kok

Architecten Interieurarchitecten

marielle@kruitkok.nl

Baudoin van Alphen Bergers
073 56 56 755
ed@bvab.nl

06 23 91 30 30

www.kruitkok.nl

www.bvab.nl

Esther Kruit

Berny van de Donk

esther@kruitkok.nl

donk | bouwen met verhalen
info@bernyvandedonk.nl

06 15 42 01 90

www.kruitkok.nl

06 37 33 03 36

Koj Koning

Ton van der Hagen

Marc Okhuijsen

06 53 42 54 35

marcokhuijsen@gmail.com

www.bernyvandedonk.nl

Archistad

info@archistad.nl
www.archistad.nl

06 20 40 52 81

Zonnova bv

06 52 17 14 30

www.deeldezon.eu

Meer informatie? Reageren op onze plannen?
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