GESPREKSVERSLAG
Aanwezigen: Erik de Ridder wethouder, Eric de Vetten projectmanager, en Ger
Rosier, architect DEDRIE
en leden van de projectgroep naoorlogs erfgoed:
Ad van Eijck, George Bedaux en Ton Goossens namens
Heemkundekring Tilborch, Norman Vervat namens
Cuypersgenootschap, Miriam van den Dries namens
Erfgoedvereniging Heemschut.
Notulist: Miriam van den Dries, erfgoedvereniging Heemschut
Stadskantoor 1 van (architect) Kraaijvanger en geplande veranderingen
Ton Goossens schetst in het kort een stukje historie rondom dit stadskantoor1 o.a. het
inspiratiemanifest, het debat ‘hoe klopt het Tilburgse hart’ en gesprekken die zijn gevoerd tussen
wethouder Lauwerier (3 december 2013) en De Ridder (7 februari 2014) met projectgroep
naoorlogs erfgoed. Zorgen rondom dit SK1 zijn toen al geuit door PNET en er is toen toegezegd
dat inspraak zou volgen.
De gemeente schetst dat zij in 2009 / 2010 al zijn begonnen met dit traject en er dus al eerder
stappen zijn gezet. PNET roept het door de gemeente opgestelde STOA rapport uit 2006 nog
voor de geest waarin het stadskantoor1 in het lijstje van 18 toonbeelden van de wederopbouw
staat vermeld.
De wethouder geeft aan dat hij met open oren en ogen zit, zoals ook op het stadsdebat van 27
november jl. georganiseerd door CAST, maar dat de politiek de keuzes maakt.
Norman Vervat vraagt om een cultuurhistorisch onderzoek/analyse; deze is nog nooit gemaakt
en binnen twee/drie maanden is dit cultuurhistorisch onderzoek afgerond en ligt er een
duidelijke waardenstelling van dit gebouw. Kosten van zo’n onderzoek zijn niet
hoog(15.000/20.0000) en een dergelijk onderzoek geeft veel duidelijkheid. Wethouder De
Ridder geeft aan dat hij dit een loose/loose situatie vindt en dat dit niet gaat gebeuren.
Nog steeds zijn er twee scenario’s denkbaar voor het gebouw namelijk één met een winkelplint
en één zonder winkelplint. Het beeldkwaliteitsplan kan niet vastgesteld worden omdat de
winkels nog niet definitief zijn (wordt gezegd). Maar… Rijnboutt was wel tevreden over de
invulling door Ger Rosier van DEDRIE en ook de omgevingscommissie was niet kritisch maar
positief, wordt gezegd (actie PNET- terugzoeken in verslagen van
omgevingscommissie wat hierover is gezegd). Omgevingscommissie vond aansluiting
SK1 met paleis (de zogenaamde ruggengraat) positief (actie PNET – nazoeken in
verslagen) positief.
Alle partijen die deelgenomen hebben aan het stadsdebat van 27 november jl hebben gezegd:
Terug naar Kraaijvanger en alles handhaven!
Is dit realiseerbaar wordt gevraagd door PNET. Architect Ger Rosier van DEDRIE antwoordt: de
opdracht was gebruik maken van bestaande constructie en terugbrengen naar karkas. Dan mag
je een vertaalslag maken. Ook Rijnboutt is die mening toegedaan.
Het gesprek komt op het Volkskrantgebouw van Kraaijvanger en de wijze van omgaan met dit
gebouw en de wijze van omgaan met een gebouw als van Vredenburgh Utrecht.
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Beeldtaal en vormentaal moeten gerespecteerd worden. Dit zijn de uitgangspunten voor SK1 geweest en Miriam
van den Dries merkt op dat zij niet dezelfde vormentaal ziet bij het gebouw van Kraaijvanger en dat van Rosier.
Het ene is horizontaal gestructureerd terwijl het andere verticaal is. Hier zijn de meningen over verdeeld. Ook
merkt zij op dat de bekleding heel anders is namelijk een strakke zwarte modernistische t.o.v. een drukkere
bekleding/huid.
Ad van Eijck brengt in dat de positionering van de raadzaal wat hem betreft dezelfde moet blijven en dat dat
tevens kostenbesparend zal werken. Volgens de wethouder werkt het laten zitten van de raadszaal waar die zit niet
kostenbesparend maar kostenverhogend (4 à 5 ton duurder). Hij merkt op dat uit functioneel oogpunt het
verplaatsen van de raadszaal belangrijk is.
Er wordt aan PNET gevraagd een rijtje te maken met zaken die uit erfgoed oogpunt belangrijk zijn. PNET merkt
op dat niet alleen deze aanwezigen het behoud van het gebouw belangrijk vinden maar dat er meerdere groepen
vanuit Tilburg zich hier mee bezig houden. Ook aan hen zou dan hun mening gevraagd moeten worden. PNET
vraagt ook hoe de gemeente dan om zal gaan met dat rijtje van belangrijke items. Stel dat de zwarte gevelplaten in
dat rijtje voorkomen om behouden te worden: gebeurt dat dan ook? En de horizontaliteit in het ontwerp van
Kraaijvanger: kan dit dan behouden blijven?
Beter dan iedere organisatie in Tilburg, die voorstander is van behoud SK1,een lijst te laten opstellen, is het om
een cultuurhistorisch onderzoek uit te laten voeren, volgens PNET.
Het wel of niet ‘bewinkelen’ van de gevelplint wordt in januari 2015 door het college en vervolgens de
gemeenteraad besloten.
PNET gaat organisaties die zich ook bezig houden met behoud van dit pand benaderen om hun mening te vragen
n.a.v. dit gesprek (5 december) en zal dit terugkoppelen aan de wethouder. Aan hen wordt de vraag voorgelegd of
we het gevraagde lijstje gaan opstellen of, zoals voorgesteld door één van de organisaties om over te gaan tot een
burgerinitiatief en zo aan de gemeenteraad voor te stellen alsnog over te gaan tot een cultuurhistorisch onderzoek.
Het antwoord zullen we doorspelen aan de wethouder. Een eventuele vervolgafspraak kan daarna gepland
worden.
Van de kunstsector wordt ook nog bericht verwacht m.b.t. de kunst die in het gebouw aanwezig is, al dan niet
gehecht aan en in het gebouw.
Politieke partij TVP heeft aangekondigd dat zij een amendement op hun voorstel gaan inbrengen. Dit is
aangekondigd op het inspreken voor de raad op 24 november 2014.
George Bedaux geeft nog mee dat het verstandig is zo snel mogelijk contact op te nemen met de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed aangezien er met het plan van Rosier tegen het rijksbeschermde paleis wordt aangebouwd. Iets
waar RCE wellicht helemaal niet zo blij mee is en wat een bemoeilijkende factor kan zijn om de plannen met de
ruggengraat door te laten gaan.
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uitzoeken wat omgevingscommissie gezegd heeft over de plannen van DEDRIE

3

