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Onderwerp: Gebiedsontwikkeling Stadhuisplein. 

 

Geachte dames en heren, 
 

In de informatiebijeenkomst op 18 april ’16 voor organisaties die als ‘belanghebbenden’ zijn 

aangemerkt bij het ontwikkelen van een nieuw stedenbouwkundig plan voor het stadhuis 

e.o. heeft wethouder de Ridder desgevraagd verklaard dat de aan de “Werkgroep Behoud 

Stadskantoor 1” door de gemeenteraad toegezegde werkconferentie niet gehouden zal 

worden om te voorkomen dat college en raad de regie over dit plan verliezen.  

 

De Werkgroep Behoud Stadskantoor 1 vindt het jammer dat er geen gevolg wordt gegeven 

aan ons verzoek om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, met alle 

belanghebbenden, waaronder de gemeente als huisvester van de gemeentelijke organisatie 

en Wereldhave als beoogd afnemer van de winkelplint in SK1, te willen overleggen welke 

uitgangspunten door alle partijen gedeeld worden en waar partijen eventueel bereid zijn om 

boven hun eigen belang uit te stijgen ter wille van het verkrijgen van draagvlak voor het 

totale plan. 

Dit werd ook zo ervaren en uitgesproken door de overige deelnemers aan de bedoelde 

informatiebijeenkomst. 

 

Wij willen u wijzen op de behandeling van het communicatieplan, waarbij door de 

gemeenteraad toezeggingen werden gedaan met betrekking tot de integrale werksessie. 

Deze kans is dus alle partijen ontnomen. In plaats daarvan hebben de belangorganisaties een 

uur lang mogen luisteren naar oplossingsrichtingen die door de heer Rosier zijn bedacht 

zonder de kans te krijgen om over de onderliggende uitgangspunten van gedachten te 

wisselen. Verder is onze uitnodiging aan de raadsleden om hierbij (als toehoorder) aanwezig 

te zijn, niet met hen gecommuniceerd. Ook was het verslag van de vergadering (op 13 april 

2016) van de Omgevingscommissie (OC) nog niet verspreid, zodat de bevindingen van de OC 

door de deelnemers niet meegenomen konden worden in de informatiebijeenkomst. Een 

dag later vond de werksessie met de raadsleden  plaats. Wij hebben, wat wel onze bedoeling 

was, niet meer de kans gehad om vóór deze sessie met hen te overleggen. Waarom al die 

haast? 

Een gemiste kans voor de wethouder die zegt te streven naar draagvlak voor zijn plannen en 

een zorgvuldig proces voorop wil stellen om kwalitatief goede resultaten te boeken boven 

de tijdsdruk waaraan dit proces ontegenzeggelijk bloot staat. 
In dat kader willen wij u uitnodigen om op een andere manier met u van gedachten te wisselen. 

Mogelijk onder voorzitterschap van de griffier of een ander, eventueel door u aan te wijzen, 



onafhankelijk persoon. Graag vernemen wij zo spoedig mogelijk van u of u deze laatste handreiking 

van ons aanneemt. 

De toelichting van de heer Rosier, architect van het stadhuis, roept een aantal vragen op: 

 In het raadsbesluit van 7 maart 2016 wordt gemeld dat het winkelprogramma wijzigt ten 

opzichte van het eerder vastgestelde Stedenbouwkundig Plan van circa 5.500 m2 vvo naar 

circa 2.000 m2 vvo commercieel. Deze programmawijziging in combinatie met de zorgen 

omtrent het verdwijnen van groeiplaatsen leidt tot een aantal nieuwe vertrekpunten bij de 

opstelling van een nieuwe bouwenveloppe. Een exacte bouwenveloppe zal het resultaat zijn 

van zorgvuldige stedenbouw. 

Het is maar zeer de vraag of de architect van het nieuwe stadhuis de aangewezen persoon is 

om, middels zorgvuldige stedenbouw, goede voorstellen voor de nieuwe bouwenveloppe te 

ontwikkelen. 

 

Stelling 1: de architect is, ons inziens en met alle respect, niet de aangewezen persoon 

voor het ontwikkelen van een nieuw stedenbouwkundig plan omdat hij belang heeft bij 

het realiseren van zijn architectonische oplossing voor het gebouw Sk1. 

Advies 1: het verdient, naar onze overtuiging, aanbeveling om een supervisor aan te 

stellen die Tilburg goed kent en de opdracht krijgt om de kwaliteit van de totale 

planontwikkeling vanuit alle relevante ontwerpende disciplines (stedenbouw, 

buitenruimte en architectuur)  te stimuleren en te bewaken. 

Waarom is er wel een supervisor aangetrokken voor het Piushavengebied en wordt het 

ontwerp van het centrum – het meest belangrijke deel-  van de stad met inmiddels deels 

achterhaalde uitgangspunten nu in handen gelegd van één architect?  

Bij de presentatie door de heer Rosier van zijn plan in de Omgevingscommissie is door de 

commissie de vraag gesteld of de oplossing wel in het gebouw gezocht moet worden. Ligt de 

oplossing niet veeleer in de openbare ruimte? Die vraag hoort dus niet op het bordje van de 

architect te liggen. 

Het Stedenbouwkundig plan van Rijnboutt is ingetrokken maar wordt wel nog steeds 

onverkort als uitgangspunt gehanteerd. Dat is niet goed omdat dit plan gebaseerd was op 

een onvolledig en deels onjuist Cultuur Historisch Onderzoek (van Rijnboutt) én ook de 

uitgangspunten van de gewenste commerciële toevoegingen in de plint van Sk1 voor een 

groot deel achterhaald zijn. Daarom moet er eerst een actuele visie komen voor de gehele 

openbare ruimte. Verplaatsen van de markt naar de centrumzijde blokkeert bijvoorbeeld de 

vergroening op de nieuwe plaats van die marktplek, net waar de stad die vergroening erg 

nodig heeft.  

 

Stelling 2: de bepaling van de identiteit en de kwaliteit van de openbare ruimte dient 

parallel te lopen met de ontwikkeling van een nieuw stedenbouwkundig plan.  

Advies 2: trek een landschapsontwerper aan die de stad kent en het vertrouwen van de 

stad geniet en die samen met een stedenbouwer en architect onder leiding van een 

supervisor een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige planontwikkeling  

 



Weghalen van de Stadswinkel blijft een essentieel punt in de ruimtelijke opbouw van het 

gebouw zoals beschreven in het CHO. In het vorig programma was er geen ruimte meer voor 

de Stadswinkel door de winkeldruk. Nu is die ruimte er wel. Waarom moet dan één van de 

belangrijkste kernwaarden uit het CHO nog steeds om zeep geholpen worden?  

Er ligt een gouden kans in combinatie met het Werkcafé, laat de Stadswinkel bij Sk1. 

 

Stelling 3: onderzoek de mogelijkheid om de stadswinkel te behouden in SK1 zodat recht 

wordt gedaan aan de ruimtelijke opbouw van het gebouw. 

 

Advies 3: ontwikkel een variant plan waarbij het huidige gebouw uitgangspunt is en maak 

zichtbaar waar problemen ontstaan met het programma van eisen. Trek zo nodig het 

raadsbesluit over de verplaatsing van de stadswinkel in want dat besluit blokkeert elke 

discussie. 

Tot nu toe is noch de opsteller van het CHO noch de RCE bij de planbeoordeling betrokken. 

De RCE is alleen geïnformeerd over het voornemen om een plan te maken voor de 

verbouwing van het stadhuis. 

Stelling 4: om nieuwe obstakels in het verdere planproces te voorkomen moeten ook deze 

belanghebbenden de kans krijgen om hun zegje te doen.  

Advies 4: leg het plan zo spoedig mogelijk voor aan de RCE en Paul Meurs van het bureau 

SteenhuisMeurs dat het CHO heeft opgesteld en doe je voordeel met hun advies. 

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van een nieuw stadhuis. 

Het slopen van de stadswinkel en onderliggende kelder zoals voorzien in de voorkeursvariant 

van de architect is een slechte start voor een duurzaam ontwerp. 

Stelling  5: het nastreven van duurzame oplossingen voor het nieuwe stadshuis krijgt een 

slechte start met de sloop van de stadswinkel en onderliggende kelder. 

Advies 5:  vraag expliciet om de duurzaamheidswinst van deze ingreep. 

 

Afsluitend willen wij u nog meegeven dat, tijdens de bijeenkomst, door de 

vertegenwoordigers van de “marktmensen” opgeroepen werd om er samen de schouders 

onder te zetten om tot een goed resultaat te komen. Die oproep ondersteunen wij van harte 

en dat was nu ook precies wat wij, als erfgoedclubs, beoogden met de integrale werksessie. 

“Opbouwen in plaats van tegenhouden!” Dat is ook wat wij huldigen. Zorgen dat de 

Wereldhave-ontwikkeling in de winkelkern een succes wordt, met inachtname van- en 

aandacht voor de kwaliteiten die er al in de stad zijn. Wij willen dat doen als betrokken Inwoners en 

in het belang van de stad waarvan het collectieve belang voorop staat. 

Behoed de stad voor een dwaling van cultuurhistorische aard zoals eerder de afbraak van het oude 

statige gemeentehuis van Tilburg, waarover nu nog steeds onder veel Tilburgers wordt getreurd. 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Behoud SK1, 

Henk Veltmeijer, Voorzitter. 


