Bekijk de webversie

Share

Tweet

Share

Pinterest

nummer 5 | maart 2022

Hoe gaat het met PACT? Wat gebeurt er in de wijken? Een korte update van zowel
de doorbraakinitiatieven als mooie voorbeelden van doendenken.

Lunch webinar: Een Communityschool vraagt om
een communitynetwerk
Op 15 maart van 12.00 uur - 13.00 uur vindt het eerste
webinar over de Communityschool plaats. Met
sprekers Frank van den Oetelaar (schoolleider,
basisschool Hubertus) en Miranda Snoeren (lector
Professionele Werkplaatsen, Fontys Hogescholen).
Op 6 april volgt deel 2, ook van 12.00 uur – 13.00 uur.
Aanmelden kan via doendenken@tilburg.nl. Klik hier voor meer informatie.

Symposium: Leefwereld van jongeren in Tilburg
Noord terugkijken
ForwArt organiseerde in samenwerking met R-Newt
op 8 februari in poppodium 013 het symposium
'Leefwereld van jongeren in Tilburg Noord'. O.a.
gastsprekers Jan-Dirk de Jong (socioloog en criminoloog) en Maike Kooijmans
(jeugdsocioloog) waren aanwezig.
Kijk de livestream hier terug.

Bewonersavond ‘Woonkamer van de
Kruidenbuurt’ positief ervaren
Op donderdagavond 17 februari vond er in de
Woonkamer van de Kruidenbuurt aan de
Reinevaarstraat 55 de eerste bewonersavond plaats.
De avond werd door zowel organisatie als bewoners als erg positief ervaren.
Kwartiermaker Sandy Keulemans: “Iedereen leverde een positieve en actieve
bijdrage. Het is mooi om te zien hoe er gezamenlijk met ideeën aan de slag gegaan
werd. Het ‘ons’ gevoel was duidelijk merkbaar. Hier gaan we snel een vervolg aan
geven!” Voor wie op korte termijn al een keer binnen wil spieken: op 16 maart is de
Reinevaarstraat ook een stemlocatie voor de gemeenteraadsverkiezingen. De hele
dag is de ‘Woonkamer van de Kruidenbuurt’ dan tevens geopend om even binnen te
lopen en een kijkje te nemen. Wees welkom!
The Hoooooodie Project
Doe mee aan The Hoooooodie Project van
Fashionclash in Tilburg Noord en wordt onderdeel van
een gezamenlijk kunstwerk dat misschien wel een
Guinness World Record gaat halen! Klik hier voor data
en tijden en meld je aan via FMS@fashionclash.nl.

Corpo Maquina Society Week
In de gymzaal aan de Sibeliusstraat in Tilburg Noord is
er iedere dag van de carnavalsvakantie iets te doen.
Met de dansers, acteurs, skaters, freestyle voetballers
en muzikanten van Corpo Máquina Society ontdekken
we elkaar en de wereld. Iedereen tussen de 8 en 14
jaar is van harte welkom om gratis mee te doen. Klik
hier voor meer informatie en data en tijden.

Bewonersavond Urban Factory Ypelaerpark
Op donderdagavond 24 maart om 19.30 uur vindt in
wijkcenrum de Ypelaer de eerste bewonersavond over
de transformatie van het Ypelaerpark plaats.
Projectleider Wesley Zwarts: “We bespreken tijdens
de avond het plan om samen met de buurt een Urban
Factory te realiseren in 2023. We geven aan waar aan gedacht wordt, maar willen
vooral ophalen wat de wijk voor ideeën en wensen heeft. Uiteindelijk volgen er
meerdere informatiemomenten waarin we uiteindelijk met zijn allen naar een
definitief ontwerp toe zullen werken. Inspraak van bewoners is hiervoor erg
belangrijk. Alleen dan weten we waar behoefte aan is.”
Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
De plannen waren al geruime tijd in voorbereiding,
maar inmiddels staat Tilburg Noord West, naast 16
andere kwetsbare gebieden in 15 steden, op de
agenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder het Nationaal Programma
Leefbaarheid en Veiligheid. Dit betekent dat de plannen zijn geland bij het nieuwe
kabinet en we met steun van het Rijk, onder leiding van minister Hugo de Jonge,
verder kunnen inzetten op drie thema’s: werk, inkomen & onderwijs, wonen en
openbare ruimte en veiligheid & ondermijning.

Mail ons!
Heb jij informatie of nieuws dat als update op de website mag komen en/of in de
nieuwsbrief? Geef ons dan een seintje en mail de informatie voorzien van een foto,
link of filmpje naar doendenken@tilburg.nl.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u vandesandenfrederique@gmail.com toe aan uw adresboek.

