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Locatie: Buitenom, van 19.30 - 21.40 uur. 
 
Aanwezig: Corin Sweegers, Noud Horsten, Gijs van Esch, Kees Fonken, Pim van Dijken 
(bewoners),Will van Sprang,Jos Parren (Werkgroep behoud Moerenburg), Lout Donders (Buurtraad), 
Remco Westhoek (Duurzaamheidsvallei), Marc van Akkeren (Gemeente Tilburg, voorzitter). Later 
schuiven aan Helmy van Ingen (wijkregisseur bij Gemeente Tilburg) en Bas Dielen (groenbeheer, 
ecoloog bij Brouwers Groenaannemers). Kees van der Staak maakt het verslag. 
Nadat een concept van dit verslag is toegestuurd aan alle betrokkenen, is deze definitieve versie op 
11 november 2019 opnieuw verspreid en geplaatst op de website. 
 
 
 

1. Opening 
Marc opent de vergadering om 19.35 uur. 

2. Verslag vergadering31oktober 2018 en actielijst 
Over verslag geen opmerkingen. 
Actielijst van 2018: 
- Bespreken mogelijkheden bestrijding Jacobskruiskruid  
 Wacht op Bas Dielen  
- Met Helmy van Ingen bespreken of er een terrein kan komen waar honden los kunnen lopen 
 Geprobeerd is met omwonenden te inventariseren; dat is niet gelukt. Wacht op Helmy 
- Bezien welke voorzieningen voor de menwedstrijd jaarrond kunnen blijven staan 
 De waterbak heeft goed gewerkt. Iedereen en ook de menvereniging was positief over het 
 gebeuren. 

3. Samenstelling overleg en communicatie achterban 
Omdat er de laatste jaren veel wisselingen in bewoners zijn geweest stelt Marc de vraag of 
het overleg nog steeds een goede vertegenwoordiging is en hoe de informatie uit Moerenburg 
naar en van het overleg loopt. Corin zegt dat de bewoners een paar keer per jaar bij elkaar 
komen en als er iets te melden is, wordt dit doorgestuurd naar alle bewoners.  
Vroeger was er een kerngroep, bestaande uit Corin, Kees Fonken, Harry van Gorkum en 
Kees Hooijen. Nu zijn bij het overleg betrokken de buurtraad, de Duurzaamheidsvallei, de 
Werkgroep Moerenburg, de website en de horeca. Corin vraagt zich af of Jeruzalem er ook bij 
betrokken moet worden.  
Marc zegt dat er informatiebijeenkomsten gehouden worden telkens als er iets te melden is. 
Het voorstel is verder om komend voorjaar een bijeenkomst voor alle bewoners te organiseren 
om het hier een keer over te hebben. 
Kees Fonken herinnert eraan dat Moerenburg voor meer dan tweederde particulier bezit is. En 
het  dus vreemd is dat er zoveel mensen iets over te zeggen moeten hebben, die geen 
eigenaren zijn. Hij wil beter overleg met de grondeigenaren. 

4. Zandstraat 13, handhaving, voortgang 
Marc meldt dat de omgevingsvergunning (bouwvergunning is ingetrokken). De bezwaartermijn 
is verlopen. Er is nog een (theoretische) mogelijkheid tot beroep. Het perceel heeft de 
bestemming agrarisch, maar er is geen hoofdgebouw meer. Wat er nu staat (zwarte doos) 
staat er op basis van een tijdelijke vergunning die over anderhalf jaar afloopt. Jos zegt dat het 
nog steeds een zweer is in het landschap. Marc benadrukt dat het nu alle aandacht heeft van 
het gemeentebestuur. 

5. Ruimtelijke ontwikkelingen 
- stand van zaken RWZI  
- stand uitzichttoren 
- FC Tilburg, voortgang 
RWZI. De ondernemers zijn bezig, met de financiering, de horeca en dergelijke. De gemeente 
wacht de aanvragen af. In 2020 moeten de ontwikkelingen zichtbaar worden. 
Uitzichttoren. Het is nu dus het tweede ontwerp geworden; de ontwikkeling is nauw 
verbonden met die van de A58 (tracébesluit). Duurt nog even. 
FC Tilburg. Het gaat zowel om de clubontwikkelingen als om het verkeer. WillemII is nu weg 
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bij FC Tilburg. Er is sprake van dat Were Di op termijn weg moet; de club groeit en heeft last 
van onduidelijk beleid. Were Di wil niet fuseren, wel clusteren. De ontwikkelingen bij FC 
Tilburg staan (kantine, kleedkamers) staan even stil, de verkeerssituatie zal voorlopig niet 
wijzigen. Algemeen worden de nieuwe verkeersdrempels weinig zinvol gevonden, maar de 
weg moet 50 km/u-weg blijven, vandaar de geringe effectiviteit. Marc meldt dat er een 
verkeersmaatregel komt voor het verkeer dat vanaf de Lovense Kanaaldijk komt bij de 
kruising Bosscheweg - Kanaaldijk: het vrachtverkeer moet dan afslaan, mag niet meer 
rechtdoor.  
 

6. Verkeer 
- grens bebouwde kom 
- verkeersmaatregelen Oisterwijksebaan 
- verkeersmaatregelen Hoevense Kanaaldijk (FC Tilburg) 
Grens bebouwde kom.  Er komt een wijziging; de komgrens schuift op de Oisterwijksebaan 
op tot aan de Moerenburgseweg. Marc stuurt de tekening naar alle aanwezigen. 
Oisterwijksebaan en Kanaaldijk: zie hiervoor. 

7. Evaluatie diverse evenementen:   
- menwedstrijd: korte toelichting op de waterbak 
- camping Roadburn 
- helikopter kermis 
Menwedstrijd: zie hierboven. De wegen waren op vrijdag en zaterdag niet afgesloten, wel op 
zondag, maar daar zijn geen problemen over bekend. 
Roadburn. Er waren geen problemen. Pim van Dijken zou wel graag hebben dat het terrein 
niet een vast campingterrein wordt. 
Helicopter kermis. Er waren 50 vluchten, dus 100 vliegbewegingen. Lout heeft een gesprek 
gehad met de baas van de kermis; in deze opzet keren de vluchten volgend jaar niet terug. 

8. Beheer 
- nieuw beheercontract 
Bas zegt dat Brouwers Groenaannemers zeker de komende twee jaar nog voor het 
groenbeheer gaat zorgen. Hij meldt dat er inmiddels een andere opvatting is over het 
bermbeheer. De nadruk zal meer gaan liggen op maaien, ruimen en laten verschralen, zodat 
er meer ruimte komt voor biodiversiteit, bloemen en kruiden, wat ook goed is voor de recreant. 
Van klepelen naar maaien, dat is nu het beleid. Bovendien zal de eerste maaironde meer 
gefaseerd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in april de ene kant, in juni de andere kant. 
Sommige sloten hebben geen functie in het waterbeheer en zijn dus eigenlijk een verlenging 
van de berm. Dat betekent onderhoud eens in de twee jaar. De beheerkaarten waarop alles is 
weergegeven en die leidraad zijn voor het onderhoud, zullen vanaf januari worden gedeeld 
met alle betrokkenen en gepubliceerd worden op de website.  
- inrichting zandpad Oisterwijksebaan. Wie bepaalt dat soort zaken? 
Kees Fonken wil als agrariër weten wie bepaalt dat er zonder overleg bomen worden geplant, 
er paaltjes komen en wie er gaat over het schoonhouden van de sloten. Dit naar aanleiding 
van nieuwe aanplant aan de Oisterwijksebaan. Het blijkt dat een en ander is uitgevoerd in 
opdracht van Rob van Dijk, de stadsecoloog van Tilburg en dat niet voldoende is overlegd. Er 
is een afspraak vanuit het begin van Moerenburg, dat dit gedeelte open zou blijven. 
Afgesproken wordt dat Helmy contact opneemt met Rob van Dijk en met hem door het gebied 
zal lopen voor een beoordeling, met het oog op het open landschap en eventuele 
belemmeringen voor onderhoud. Rob van Dijk zal contact opnemen met Kees Fonken. Als er 
wordt aangeplant, moet het wel onderhouden worden. Zoals het nu is gedaan kan de sloot 
niet eens meer gemaaid worden. 
Noud heeft opmerkingen over de vele (wandel)palen en vraagt zich af of dat zomaar mag. 
Marc zegt dat het inderdaad mag; de gemeente bevordert zelfs het wandelen. De afstemming 
hierover loopt via Bas Dielen. De plaatsing van de tien paaltjes met info over bomen die deze 
week door de werkgroep geplaatst worden is met hem besproken. 
- hondenlosloopveldje 
Vorig jaar zouden de buurt, Jeruzalem en Moerenburg een plek zoeken, maar dat is niet van 
de grond gekomen. Het algemene idee is dat het goed zou zijn als er plek komt om honden 
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los te laten lopen, met voorzieningen; dan daarnaar verwezen worden en kan er wellicht ook 
gehandhaafd worden. Elders is gebleken dat dit helpt. Na een uitgebreide discussie wordt 
besloten dat Helmy het bespreekt met Rob van Dijk.  
- Jacobskruiskruid 
Marc herinnert aan de afspraak van vorig jaar dat er gezamenlijk naar gekeken zou worden. 
Bas erkent dat het kruid schadelijk is voor het vee en verzoekt iedereen die het aangaat met 
hem contact op te nemen; met name de periode van maaien is belangrijk. Het kruid hoeft niet 
helemaal weg, maar moet wel beheerst worden. 

9. Rondvraag 
Lout vraagt de aanwezigen waar de gewenste vertegenwoordiging van Moerenburg in de 
buurtraad blijft. Er is een vacature. Wie wil? 
Noud wijst op het achterblijvende onderhoud aan wandelpaden, bijvoorbeeld die achter Were 
Di. Bramen en distels maken de doorgang moeilijk. Bas zegt dat onderhoud twee keer per jaar 
niet veel is; een oplossing is wellicht het breder maken van de paden. Hij zal eens gaan kijken 
bij Noud. 
Noud vraagt naar de zwerfkatten in Moerenburg; er zijn er nu circa acht. Hij heeft contact met  
de Dierenbescherming die als beleid heeft: vangen, steriliseren en weer uitzetten. Probleem 
blijft: mensen blijven dit doen, met name in de vakantieperiode. 
Ook vraagt Noud wat de gemeente doet aan bestrijding van de processierups. Antwoord is 
dat de bestrijding gedaan wordt door Diamant, maar dat er weinig mensen voor te vinden zijn. 
Bas verwacht niet dat het beeld volgende zomer beter zal zijn. 

Marc van Akkeren sluit de vergadering om 21.40 uur en bedankt iedereen voor haar of zijn bijdrage. 
 
 
Afspraken/acties: 
 
Bebouwde kom Verspreiden kaart met nieuwe grens Marc 
Beheer Overleg Rob van Dijk met Kees Fonken  Helmy 
Beheer Visuele inspectie op karakter open landschap en beheer Helmy 
Beheer Bekendmaken nieuwe beheerkaart Bas  
Beheer Mogelijkheden losloopveldje bespreken met Rob van Dijk Helmy 
Onderhoud Onderhoud wandelpaden bij Noud Bas 
 
 

 
 


