Historie

PACT TILBURG

Eerst een terugblik, want nieuwe dingen zĳn mooi, maar er is
gelukkig al heel veel.
■

In West zĳn de 3 corporaties gestart met kennis delen. (Wie
heeft welk bezit? En wat is ieders visie?). Zo wordt duidelĳk
waar de krachten gebundeld kunnen worden.

Op 10 december waren velen (digitaal) aanwezig bĳ het symposium Tilburg in de Steigers. Daar presenteerde Ludo Hermans (stedebouwkundige) zĳn visie over stedelĳk Tilburg en
maakte professor Derk Loorbach de wetenschappelĳke basis
die ten grondslag ligt aan deze beweging weer zichtbaar.
Het symposium terugkĳken kan hier. Heb je interesse in het
cahier, stuur dan een mail naar doendenken@tilburg.nl.

■

Vorig jaar is het eerste online PACT Magazine uitgebracht.
Neem vooral eens een inkĳk.

■

■

ACT! (een samenwerking tussen BPD en VolkerWessels),
Gemeente en Wonenbreburg bezegelden hun samenwerking op weg naar een mooie toekomst bĳ 4 initiatieven in
Tilburg Noord. De wĳkraad ondertekende symbolisch mee
als blĳk van hun ondersteuning aan de samenwerking.

■

Er is ook filmmateriaal. Zo zĳn er vorig jaar verschillende
korte filmpjes gemaakt over Noord, de Communityschool
in West en Groenewoud.
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Hoe gaat het met PACT? Wat gebeurt er in de wĳken? Een kort overzicht om snel een beeld te krĳgen.
Maar let op; dit is geen compleet beeld van waar we staan. We voegen graag jouw nieuws over PACT
toe aan de volgende nieuwsflash! Mail daarvoor naar doendenken@tilburg.nl.

Hoe
dan?

■

■

Bĳ de Kapelmeesterlaan wordt een leegstaand pand omgebouwd tot oefenlocatie voor
Nasser el Jackson en CorpoMáquina.

Sannie, Medina en vele anderen hebben de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt
in de 4 appartementen die in de Kapelmeesterflat zĳn vrĳ gemaakt om daar kinderen
extra huiswerkbegeleiding te bieden.

Op het Verdiplein wordt het voormalige pand van de
bakker gebruikt als multifunctionele ruimte door ACT!
en de doorontwikkeling van ForwArt. Het project waar
in de tweede helft van 2020 een internationale subsidie voor werd verkregen om
jongeren in Noord via kunst en cultuur verder door te laten ontwikkelen.

Doendenken!

De rellen naar aanleiding van de avondklok troﬀen de wĳk West
hard. Veel professionals schakelden snel en na enkele dagen keerde
de rust gelukkig terug. Dank aan alle betrokken collega’s en bewoners
die zich daar hard voor hebben gemaakt.

■

Zowel in de Perosiflat als in de Kapelmeesterlaan zĳn huiskamerrestaurants ingericht
die door bewoners worden gerund.

Tilburg Noord

■

In de Kruidenbuurt is een kleinschalige en laagdrempelige plek waar bewoners
meer informatie kunnen krĳgen over de verschillende projecten in de wĳk.
Zo creeren we meteen een manier om met bewoners in gesprek te komen.
Meer weten? Klik hier.

■

Het Verdiplein wordt verder ontwikkeld als locatie voor fashion Branko Popovic.

NOORD

■

In 2020 is de samenwerking tussen Humankind (kinderopvang), de GGD, R-Newt
kids en de Jeanne d’Arc verder uitgebouwd en wordt de outreachende aanpak
voor de jongste jeugd 0-4 verder vormgegeven, bĳvoorbeeld in de vorm van Meet
& Play. In 2021 wordt ook voor de kids van 12-16 een passend aanbod ontwikkeld.

■

Tilburg West

■

Gemeente maakt huisvestingsmiddelen á 8 mio EUR vrĳ om nieuwbouw te
plegen voor basisscholen Hubertus en Jeanne d’Arc.

WEST

■

■

■

Initiatiefnemers uit de wĳk starten met het opzetten van een ontmoetingsplek bĳ
KS Broekhoven. Gemeente steunt, helpt en faciliteert daarbĳ waar nodig.

Pand 54, aan de Zuidstrip van het Pater van den Elsenplein is in gebruik. Hier
werken wĳkwerkers van o.a. politie, welzĳnswerk, Gemeente en corporaties samen.

In Zuid is het opknappen van het Pater van den Elsenplein in volle
gang. De Jumbo is verhuisd, het plein ligt open.

Groenewoud

■

Architectenbureau CIVIC, dat ook de LocHal heeft begeleid, ondersteunt de
conceptontwikkeling van de community schools. Xpect Primair, BPD, gemeente
en Amarant werken hierin samen. In 2021 wordt het concept verder ontwikkeld
naar een icoon voor West.

■

Eind vorig jaar ondertekenden verschillende onderwĳspartners een intentieverklaring
om te onderzoeken hoe kinderen en ouders in Zuid optimale kansen kunnen krĳgen.

ZUID

■

In WĲ WEST is inmiddels de ruilwinkel gevestigd, wordt er schoolontbĳt aangeboden, zitten er studenten van de universiteit in het pand, is de binnentuin
opgeknapt, is een wĳkkeuken geopend en ontwikkelt de plek zich door, ondanks
corona.

■

