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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

 

 

In de raadscommissie Bestuur van 24 november 2014 heeft wethouder De Ridder gezegd dat 

hij op 5 december een gesprek heeft met de Projectgroep Naoorlogs Erfgoed Tilburg (PNET), 

een samenwerkingsverband tussen Heemkundekring ‘Tilborgh’, Stichting 

Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut. Ook de andere insprekers zijn toen 

door de wethouder voor dit gesprek uitgenodigd. De PNET heeft  vooraf met deze insprekers 

afgestemd. De resultaten van het gesprek met de wethouder, wat op 5 december heeft 

plaatsgevonden, worden met deze brief en het gespreksverslag aan de Raad teruggekoppeld  

zoals afgesproken. 

 

Je moet weten wat je weggooit! 
De plannen voor de renovatie/verbouwing van Stadskantoor 1 blijken steeds ingrijpender te 

worden voor het gebouw en ook voor de directe omgeving zoals voor het Paleis-Raadhuis 

(rijksmonument). Het bestaande gebouw wordt tot op het skelet afgebroken en er komt iets 

anders voor terug. Dat verontrust niet alleen kenners maar steeds meer mensen die de waarde 

van het huidige gebouw op zich in zijn omgeving zien. Het zal de eerste keer niet zijn dat er 

in Tilburg iets afgebroken wordt waar we later spijt van krijgen (vorige Stadhuis).  De 

wethouder luistert naar die ongerustheid maar trekt zich er niets van aan en trekt zijn eigen 



plan. Niemand weet of wat ervoor in de plaats komt beter is. Dat vergroot de ongerustheid 

alleen maar. 

 

Is de aanpak juist geweest? 
Het ligt vooral aan de aanpak van het project waar functionaliteit, duurzaamheid, kosten en 

voortgang tot uitgangspunt zijn gekozen. Verzuimd is om tevoren vast te stellen wat de 

cultuurhistorische waarde is van Stadskantoor 1 op zich en in zijn omgeving. Met zo’n 

waardebepaling had de opdrachtgever gefundeerde afwegingen kunnen maken over wat wel 

en niet behouden moet worden. Dan zouden de keuzen die in zo’n project gemaakt moeten 

worden verantwoord zijn en aan iedereen uit te leggen. Dat is nu niet het geval.  

 

Door de PNET is aan wethouder De Ridder voorgesteld alsnog een serieus Cultuur Historisch 

Onderzoek te laten uitvoeren door een deskundige onafhankelijke derde partij. Daar wil hij 

echter niets van weten omdat hij dat een lose-lose situatie vindt. Hij stelt dat de politiek nu de 

keuzes maakt. Hij wil verder op de ingeslagen weg. 

 

Niet willen weten is de grootste fout! 
Het ‘niet willen weten’ is wellicht de grootste fout die een bestuurder kan maken! Vaak 

gebeurt dit onder het mom van een kordaat bestuurder die niet alles moet willen weten maar 

moet durven beslissen. In dit geval lijkt dit een verkeerde keuze. Eenmaal verkeerd gekozen is 

de schade onherstelbaar! 

 

De Raad wordt medeverantwoordelijk! 

De conclusie is duidelijk. De politiek is aan zet.  De Raad wordt daarmee ook 

medeverantwoordelijk voor de onverantwoordelijke weg die de wethouder wil opgaan. En 

zoals gezegd, dat verontrust steeds meer mensen. 

 

Draag een Cultuur Historisch Onderzoek op! 
Daarom vragen wij u als Raad de wethouder op te dragen een Cultuur Historisch Onderzoek 

te laten uitvoeren zodat de resultaten daarvan in de verdere planvoorbereiding kunnen worden 

betrokken. De kosten en het tijdsbeslag van zo’n onderzoek vallen in het niet bij de totale 

omvang van dit project (zie hiervoor het verslag). Dat kan alleen maar een win-win situatie 

opleveren: 

 Als het onderzoek bevestigt, dat er geen beletsel is voor de huidige plannen, dan is 
dat alleen maar goed nieuws voor de Raad. Die is op de goede weg en de ingrepen 
kunnen worden gelegitimeerd. 

 Als het onderzoek serieuze kanttekeningen oplevert voor de huidige plannen en 
richting geeft over een cultuurhistorische correcte aanpak, dan is dat ook goed 
nieuws voor de Raad. Dan wordt voorkomen dat er beslissingen worden genomen 
die schadelijk zijn en daar kun je alleen maar blij mee zijn. 

 

Samengevat: trap op de rem! 
Samengevat verzoeken wij u om op de rem te trappen en de wethouder op te dragen om een 

onafhankelijk architectuurhistorisch bureau een rapportage op te laten stellen over het 

stadskantoor. In beeld dient gebracht te worden wat de cultuurhistorische waarde is van het 

stadskantoor en waar de mogelijkheden zitten voor ingrepen, zonder de aanwezige 

cultuurhistorische waarden aan te tasten. Een stadsbestuur dat een fatsoenlijke besluitvorming 

nastreeft, kan het niet maken om bewust niet te willen weten welke cultuurhistorische 

waarden in het geding zijn bij de planvorming voor Stadskantoor 1 en de omgeving ervan. 



 

Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag van u. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
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