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Stand van zaken actieplannen focus- en aandachtswijken
Deze speciale nieuwsbrief bevat een greep uit de activiteiten in focus- en aandachtswijken. De nieuwsbrief wordt twee keer per jaar   digitaal verspreid en is bedoeld om 
betrokken organisaties en bestuurders te informeren over resultaten van de wijkaanpak. De  focus- en aandachtswijken zijn benoemd op basis van de Wijktoets.

NIEUWE ACTIEPLANNEN 
De gemeente voert één keer per twee jaar de Wijktoets uit. Op basis van de  uitslag zijn begin 2016 vijf focuswij-
ken en acht aandachtswijken aan gewezen. De gemeente bepaalt samen met corporaties, ContourdeTwern en 
politie welke wijken de komende twee jaar extra focus en aandacht nodig  hebben. Voor deze wijken zijn in de 
afgelopen maanden actieplannen gemaakt met verbeterpunten. De 13 plannen zijn nu klaar. In de actieplannen 
staat welke wijken, bovenop de gebruikelijke stedelijke inzet, extra inzet krijgen op het gebied van leefbaarheid, 
veiligheid en sociale stijging.

De focus- en aandachtswijken voor de komende 
jaren: 
Focuswijken: Goirke-Hasselt, Groenewoud, Stok-
hasselt/Vlashof, Het Zand en Korvel.  
Aandachtswijken: Groeseind-Hoefstraat Noord-
Oost, Kruiden- en Kleurenbuurt, Loven/Rozenplein, 
Oerle, Zorgvlied-Zuid, Abdij- en Torenbuurt, Jeruza-
lem, Korvelsehofjes. 

Wijktoets digitaal
Sinds dit jaar is de Wijktoets voor iedereen online te 
raadplegen op tilburg.nl.  
U kunt de stadsplattegrond terugvinden en de the-
ma’s (sociaal, fysiek, veilig) en subwijken aanklikken. 
U krijgt zo snel en overzichtelijk de cijfers uit de 
Wijktoets in beeld. 



BEWONERS ABDIJ- EN TORENBUURT ORGANISEREN KINDERFEEST
Samen met je vader een vlieger maken. Lekker springen op het springkussen. Zaterdagmiddag 17 september was het een 
gezellige boel op het parkeerterrein van basisschool Rendierhof. Flink wat kinderen deden mee aan een speelmiddag, geor-
ganiseerd door de bewonerscommissie. Kinderen konden meedoen aan allerlei spelletjes en er waren hapjes, gemaakt door 
een wijkbewoonster en door Syrische vluchtelingen vanuit de locatie Cobbenhagenlaan.  

Op het parkeerterrein stond een grote tafeltennistafel. Na de vergroening van het schoolplein van Rendierhof was hiervoor 
geen plaats meer op het plein. Om ervoor te zorgen dat  kinderen uit de wijk toch nog kunnen  tafeltennissen, heeft de 
school deze tafel aan de wijk gedoneerd. De gemeente heeft in overleg met de bewoners, die de speeltuin aan het Abdij van 
Rijnsburgplein beheren, de tafel geplaatst in deze speeltuin.

Actieve bewoners
De bewonerscommissie van de Abdij- en Torenbuurt is een actieve groep die minimaal twee keer per jaar een overleg or-
ganiseert met alle partners uit de wijk. Bewoners zijn op allerlei terreinen actief. Een aantal moeders rond het Abdij- van 
Rijnsburgplein beheert de speeltuin en organiseert hier activiteiten, bewoners uit de Torenbuurt organiseren het jaarlijkse 
oliebollenfeest. Anderen zijn actief in buurtpreventie of dragen een steentje bij in het schoonhouden van de wijk.

GEZOND IN GROENEWOUD
Het thema Gezondheid is hip and happening in Groenewoud. Dit komt mede door het project Fitte Vogels. Bewoners maar ook de samenwerkende wijkpartners omar-
men dit project, wat maakt dat het thema gezondheid echt leeft in de wijk. 

Wat gaan we doen?
We gaan beginnen met Fitte Vogels 2.0. Hierin worden zoveel mogelijk bestaande initiatieven en activiteiten met elkaar 
verbonden. Denk aan de fit-test, fitte vogeltjes op alle basisscholen, Buurtsport en Citytrainers en gezondheidsgroepen voor 
allochtone vrouwen. Ook belangrijk: hoe kunnen we sport- en speelveldjes veiliger maken, ook voor wat betreft de bereik-
baarheid? En hoe krijgen we een leuke programmering op bestaande en vernieuwde sportveldjes in de wijk? Dat kan door 
de inzet van Buurtsport of door nieuw op te leiden Citytrainers. Fitte Vogels is ontstaan in de Vogeltjesbuurt, maar we rich-
ten ons nu op de gehele wijk Groenewoud.

Inmiddels zijn er behoorlijk wat ‘Fitte Vogels’ in de wijk. Bewoners, die door sport, bewegen en gezonder eten een positieve 
draai aan hun leven hebben geven. Deze helden verdienen een podium en we kijken daarom hoe we hen als ambassadeur 
kunnen inzetten om meer mensen te kunnen bereiken. Zij zijn als geen ander in staat om hun medebewoners enthousiast te 
maken voor sport en bewegen.

Gezonde school
Op Gezonde Scholen in de wijk is er dagelijks aandacht voor gezondheid en een ge-
zonde leefstijl. De basisscholen, Sportbedrijf en GGD werken hierin nauw samen. 
In de locatieplannen van Don Sarto, Panta Rei en De Alm krijgen de thema’s sport, 
bewegen en gezonde voeding veel aandacht. Dat doen de scholen onder andere 
door de inzet van een combinatiefunctionaris sport, door het stimuleren van kin-
deren om deel te nemen aan try-out sport en door het aanbieden van naschoolse 
sportactiviteiten (bijvoorbeeld met de bso). 

Basisschool Don Sarto heeft het vignet ‘Gezonde school: bewegen en sport’ be-
haald en ze zijn ook bezig met het krijgen van het vignet ‘voeding’. Daarnaast krijgt 
Don Sarto een gezond en groener schoolplein en worden leerroutes uitgezet in de 
wijk voor Natuur- en Milieueducatie. Basisschool de Alm maakt samen met BSO 
Prokidz, Buurtsport, Jongerenwerk en de Gemeente van een gezamenlijke pro-
grammering voor het nieuwe basketbalveldje aan het Groenwoud. 



FIST VEUR UT HUNTJE
Hondenpoep is een van de grootste ergernissen van bewoners. In alle aandachts- en focuswijken is dit een veel genoemde irrita-
tie. In Focuswijk Korvel was sprake van flinke overlast, onder andere op het Rooseveltplein en langs de Churchilllaan: loslopende 
honden en hondenpoep die niet wordt opgeruimd. Op initiatief van bewoners is daarom aan de Generaal Pattonstraat een nieuwe 
hondenlosloopzone aangelegd. Het wijkbestuur Korvel/Westend/St. Anna liep al langer rond met ideeën om iets te organiseren 
voor de hondenbezitters in de wijk. Dat werd uiteindelijk de feestelijke opening van de nieuwe hondenlosloopzone met een ‘Fist 
veur ut huntje’ op zondag 10 juli. 

PARKEREN 
Parkeren is op veel plekken in de Tilburgse wijken een probleem. Vooral in het gebied binnen de 
Ringbanen. Niet voor niets is parkeren daarom als thema in verschillende actieplannen opgenomen. 
Met de nieuwe Hoofdlijnennotitie Parkeren 2016 is er nu meer duidelijkheid. Dat geeft houvast voor 
de vraag hoe we de parkeerproblemen nu en in de toekomst goed aanpakken. Duidelijk is dat de 
oplossing zit in maatwerk per wijk. Waarbij parkeerregulering kan bijdragen aan het verhelpen van 
overlast, in combinatie met de keuze voor logische en duidelijk herkenbare gebieden. De bindende 
bewonersenquêtes uit het verleden, met als gevolg vaak onduidelijke gebieden en ongewenste wa-
terbed effecten, gebruiken we niet meer. Toch zal er ook in de toekomst nadrukkelijk aandacht zijn 
voor bewonersparticipatie. Ook in die zin blijft het maatwerk. 

Positieve insteek
Laten we met ‘Fist veur ut huntje’ het probleem van 
de hondenpoep nou eens positief benaderen, dach-
ten bewoners. We zetten de hondenbezitters juist in 
het zonnetje. Er worden hondenpoepzakjes uitge-
deeld, er zijn een dierenarts en gedragsdeskundige 
aanwezig voor gratis advies en medische keuring. Een 
fotograaf zet alle honden mooi op de foto en aan het 
eind van het bezoek krijgen de honden een goody 
bag. Alles met het idee om op die manier mensen 
meer bewust te maken van de verantwoordelijkheid 
die het bezit van een hond met zich meebrengt. Het 
eerste ‘Fist’ was een groot succes, met een opkomst 
van zo’n 60 honden en hun baasjes. 

Tweede editie
Inmiddels heeft bij de vernieuwde hondenlosloop-
zone aan de Tarwehof/Koolzaadhof op 2 oktober de 
tweede editie van het ‘Fist veur ut huntje’ plaatsge-
vonden. Dit keer is het evenement wat breder aange-
pakt, met ook aandacht voor de kennismaking tussen 
de oude bewoners en de nieuwe bewoners van Rooi 
Harten. Voor de kinderen en jeugd waren medewer-
kers van R-Newt en Buurtsport aanwezig. Het Buurt-

preventieteam gaf uitleg over hun werkzaamheden 
in de wijk. Ondanks het wat slechtere weer, was ook 
deze editie een groot succes met bijna 80 honden. 
Bewoners, zowel de hondenbezitters als de niet-hon-
denbezitters, waren erg enthousiast. In het voorjaar 
komt er zeker een derde editie. Dit keer in Oerle, ook 
een van de aandachtswijken. Daarbij kiezen we weer 
voor een gecombineerd feestje, omdat in Oerle naast 
de overlast van hondenpoep ook de bewonersbetrok-
kenheid een belangrijk item is. 

Vrijwillige inzet
Het succes van ‘Fist veur ut huntje’ is met name te 
danken aan de vrijwillige inzet van betrokken partij-
en: Dierenkliniek den Herd die belangeloos diverse 
dierenartsen inzet, de vrijwilligers van Stichting Mens 
en dier in nood, Walking 4 Feet en hondentrainings-
centrum De Wolf. En natuurlijk het wijkbestuur en de 
door hun ingeschakelde vrijwilligers voor het opbou-
wen en afruimen na afloop.



ACTIEPLAN WIJKAANPAK LOVEN/ROZENPLEIN
De maatregelen uit het vorige actieplan uit 2014 hebben goed gewerkt, de positieve impuls is nog steeds aanwezig. Toch maken de wijkpartners zich zorgen over de 
toename van het aantal kwetsbare mensen met complexere problemen. De wijkpartners hebben daarom ook dit jaar weer een actieplan opgesteld. Dit om te voor-
komen dat sommige bewoners zonder extra aandacht ongemerkt afglijden, met grotere problemen als gevolg. Omdat de wijkorganisatie op orde is, de wijkpartners 
elkaar weten te vinden, er een goede wijkraad is en er voldoende betrokken bewoners zijn, kunnen we met relatief weinig extra inspanningen de aandacht voor het 
Rozenplein ook voor de komende jaren vasthouden.

EEN EIGEN BUDGET VOOR BEWONERS
Bewoners willen iets nieuws in hun straat of buurt. Een extra speelplek, een nieuwe haag langs een bestaande groenstrook, een idee om samen zwer-
fafval tegen te gaan of een nieuwe manier om parkeeroverlast meehelpen op te lossen. Als een groot deel van de mensen het samen eens is over een 
goed idee, dan is er nu ook geld beschikbaar. Als experiment beginnen we op twee verschillende plekken: in Het Zand en in Berkel-Enschot. 

Bewoners zitten zélf aan de knopen: ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van draagvlak in de buurt, voor de uitwerking van het plan, voor de 
daadwerkelijke realisatie én voor de financiële afhandeling binnen het budget. Als bewonersbudget is er maximaal € 5.000 per initiatief beschikbaar, 
in totaal is er € 60.000. Dat is geen extra geld, maar komt uit bestaande gemeentelijke potjes.

Oefenen
Het is een experiment. We gaan oefenen. Erg veel regels of beperkingen zijn er niet. De gemeente geeft ruimte aan betrokken en verantwoordelijke 
bewoners. Het loket voor het  ‘Experiment Bewonersbudget Het Zand’ is de wijkregisseur van de gemeente Tilburg. In Berkel-Enschot kunnen bewo-
ners aankloppen bij de Dorpsraad. Bewuste verschillen om in de evaluatie, ergens eind 2017, van te kunnen leren.

? INFORMATIE Voor meer informatie over de wijktoets en actieplannen kunt u contact  opnemen 
met  omgevingsmanager Claudia van Dongen, via telefoon 
013 -542 9044 of per e-mail Claudia.van.Dongen@tilburg.nl

Positieve drager 
In het vorige actieplan hebben we gezien hoe belangrijk 
het is om een ‘dragend project’ te hebben. Een project 
waar veel positieve stimulans van uitgaat richting wijk en 
bewoners. Met de herinrichting van het Rozenplein had-
den we zo’n project. In het nieuwe actieplan is ‘Vrienden 
van de Wissel’ het project waar veel bewoners zich aan 
verbinden. 
In het actieplan draait het om drie speerpunten. We wil-
len de sociale samenhang versterken en uitbouwen, zodat 
meer mensen meedoen. Verder staat de bestrijding van 
armoede en het op orde zijn van ‘schoon, heel en veilig’ 
centraal. Bij die laatste ligt de focus op de bestrijding van 
zwerfvuil.

Een actieplan is van alle wijkpartners samen, iedereen 
heeft daarin zijn rol. Het plan is uiteindelijk voor wijkbe-
woners. Daarom heeft de wijkraad Loven-Besterd vanaf 
het eerste moment meegewerkt aan de totstandkoming 
van dit plan. Het mooie is dat zij daarin ook echt hun ver-
antwoordelijkheid pakken. Zo hebben ze inmiddels een 
trekkersrol op zich genomen om samen met de professio-
nals op zoek te gaan naar een goed initiatief om het actie-
plan breed uit te dragen naar andere wijkbewoners. 


