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Hoe gaat het met PACT? Wat gebeurt er in de wijken? Korte impressies om snel een beeld te krijgen. Let op: 
er gebeurt nog veel meer! We voegen graag jouw nieuws over PACT toe aan de volgende nieuwsflash! Mail 
jouw input naar doendenken@tilburg.nl.

Tilburg Noord

''HET IS ERG LEUK OM DE

KINDEREN TE STIMULEREN OM

GEZOND TE ETEN IN DE OCHTEND.'' 

West

Ontwikkeling maatschappelijk eiland
WijWest en Community School werken intensief samen aan ontwikkeling
van het complete ‘maatschappelijke eiland’ tussen Schiphollaan en Le Bourget-
straat. Alle partijen in dit gebied zoals ContourdeTwern, Amarant en Stichting 
Jeugdbelangen stemmen activiteiten onderling af en werken samen. Ondanks corona 
gebeurt er al veel, zoals sportende jongeren en ontmoetingen van moeders en kinderen. 
Ook het PACT-team is op maandagen bij WijWest te vinden. 

100 gezichten van Tilburg West
Broedplaats WijWest startte in februari met het project “100 gezichten van Tilburg West”, waarbij ze 
verhalen en ideeën van 100 buurtbewoners uit de wijk willen ophalen. De foto’s en interviews worden in 
de komende edities van de Wijkkrant, op hun site en Stadsnieuws geplaatst. Ze zoeken bewoners die het 
leuk vinden om geïnterviewd te worden en om in de spotlight te staan. 

Groenewoud

Buurthuis Groenewoud
Het kwartiermaken voor een buurthuis voor en door  Broekhoven is begonnen. 
Kwartiermaker Pien Rosmalen  leidt wekelijkse online bijeenkomsten en 1-op-1 gesprekken,  
waarin stap voor stap een mooi beeld ontstaat van wat bewoners willen en wat daarvoor nodig is. 
Er wordt er een stichting opgericht waar inmiddels een bestuur voor is aangetreden. Het initiatief wordt 
inmiddels actief ondersteund door tientallen bewoners en organisaties uit alle delen van de wijk.

Tilburg West

Groenewoud

PACT TILBURG

Noord

Buurtbeheerders in de maak
ForwArt, R-Newt en WonenBreburg werven in Noord 2 jongeren die het vak van buurtbeheerder 
willen leren. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die met het ‘open batches’ principe kunnen 
werken aan competenties. Daarmee krijgen ze certificaten, waarmee ze in de toekomst ook kunnen 
solliciteren bij een woningcorporatie. De jongeren die worden opgeleid zullen dan het beheer doen van 
het Verdiplein en het Ypelaerpark.

Testbus in Noord: dat is nou doendenken!
Afgelopen weken ontstonden er bij de basisscholen, Contourdetwern en WonenBreburg zorgen over ouders die zichzelf en 
hun kinderen bij klachten niet laten testen, maar wel naar school komen. Niet iedereen bleek met eigen vervoer de testlocaties 
te kunnen bereiken. Het netwerk klopte bij de GGD en gemeente aan voor een testbus in de wijk. Binnen 2 weken werd het 
geregeld en stond de testbus op het Wagnerplein. Bewoners en professionals verspreidden gezamenlijk zoveel mogelijk posters 
en flyers. Die eerste dag lieten 90 mensen zich al testen, dag 2 zat de bus op maximale testcapaciteit.
De komende 4 weken staat de testbus op de zaterdagen op het Wagnerplein en op dinsdag en donderdag op het Verdiplein.

Training Stadmaken in tijden van Transitie
Om de Pact-aanpak meer kracht bij te zetten heeft Pact ism bureau DRIFT, het transitie-instituut verbonden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam de training ‘stadmaken in tijden van transitie’ opgezet. De eerste groep mensen is inmiddels getraind, 
en tweede groep enthousiaste stad-makers is deze maand aan de training begonnen. We denken na over een derde editie in het 
najaar. Interesse? meld je dan via doendenken@tilburg.nl

Beweging van vertrouwen
25 maart lanceerden wethouder Esmah Lahlah en Ralf Embrechts (MOM) de ‘Beweging van vertrouwen’ met de uitreiking van 
een eikenbladspeldje aan o.a. Pact-er Jopie de Bruin (basisschool Jeanne d’Arc). De beweging is ingezet, en niet geheel toevallig 
hebben inmiddels vele Pact-ers de pin ook ontvangen! 
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