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Locatie:Buitenom, van 19.30 - 21.00 uur. 
 
Aanwezig: Corin Sweegers, Noud Horsten, Gijs van Esch, Kees Fonken, Manon van Dijken, Jos 
Parren, Kees van der Staak, Lout Donders, Marc van Akkeren, Remco Westhoek. 
Afwezig met kennisgeving: Will van Sprang. 
De vergadering wordt geleid door Marc, Kees van der Staak maakt het verslag. 
 
 

1. Verslag vergadering 22 november 2017 
Geen opmerkingen. 

2. Handhaving Zandstraat 
Jos geeft een toelichting op de huidige situatie en zijn inspanningen van de afgelopen jaren 
om dit stukje van Moerenburg een fatsoenlijk aanzicht te geven. Hoewel er een dwangsom 
van € 15.000 is opgelegd voor het afbreken van de illegale opstallen, ziet hij de komende 
jaren nog geen verbetering. Juridisch ligt het allemaal moeilijk en is er weinig speelruimte 
zowel voor gemeente als voor de Werkgroep Behoud Moerenburg voor wie Jos optreedt. Er 
wordt besproken of het zin zou hebben deze bewoner nauwer te betrekken bij het gebeuren in 
Moerenburg, maar niemand voelt zich daartoe geroepen. Wel zal worden getracht de 
gemeente meer betrokken te maken. Jos zal enerzijds de gewone bezwarenprocedure 
vervolgen binnenkort, maar ook een gesprek aanvragen op het stadhuis met de betrokken 
ambtenaren; hij weet hij daarvoor moet hebben. Wellicht is dit ook iets voor het bezoek van 
wethouder Mario Jacobs volgend jaar. 

3. Bestrijding Jacobskruiskruid 
Corin heeft dit op de agenda gezet vanwege de overlast van dit moeilijk te bestrijden kruid, dat 
giftig is voor paarden. De diverse biotopen van het kruid, berm of weiland en het maaibeheer 
worden besproken. De conclusie is dat Noud en Corin met Bas Dielen van Brouwers 
Groenaannemers gaan overleggen over de bestrijding. 

4. Roadburn  
Het blijkt dat niemand dit jaar last heeft gehad van de camping op het weiland tegenover 
Zomerlust. Nu blijkt dat de Stadscamping niet terecht zal kunnen in het nieuwe park bij het 
spoor, wordt een nieuwe permanente locatie gezocht. Geen van de aanwezigen (ook de 
Werkgroep Behoud Moerenburg niet) heeft bezwaar tegen het gebruik van het weiland 
tegenover Zomerlust als locatie voor de camping van Roadburn. Er is nog geen vergunning 
gevraagd voor 2019. 

5. Toekomstig gebruik Waterzuivering  
Marc was gisteren aanwezig bij de Klankbordgroep. In feite begint alles weer van voor af aan: 
een openbare inschrijving waaraan ook Paul de Kanter kan meedoen. Lout geeft nog wat 
achtergrondinformatie, met name het bijzondere van dit project voor het Waterschap zelf, en 
wijst erop dat er nu langzaam interesse komt voor een maatschappelijke invulling van het 
gebruik, met een daaraan ondergeschikte horecafunctie. Wat er komt zal op proef zijn voor 
een periode van 10 jaar.   

6. Uitzichttoren 
Het door het publiek gekozen ontwerp blijkt technisch niet uitvoerbaar, daarom komt het 
tweede ontwerp in aanmerking, dat bijna evenveel stemmen had. 

7. Voortgang Ut Rooi Bietje  
De ontwikkelingen staan stil. Het terrein waar het bedrijf zou komen is gemeentegrond en 
heeft de bestemming agrarisch, met de daarbij behorende mogelijkheid van agrarische 
gebouwen.  

8. Wat is privé en wat is park 
Kees Fonken herinnert eraan dat vorig jaar is afgesproken dat er een gesprek zou komen met 
Kees Roelofsma; voor zover hij weet is dat niet gebeurd. Marc zegt dat Moerenburg de status 
stadsregionaal park heeft gekregen. Bezoekers kunnen het idee krijgen dat het gebied van 
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"hun" is, en dat ze er hun honden vrijelijk mogen uitlaten, want het is geen bebouwde kom. De 
weilanden en percelen zijn echter agrarisch gebied met een eigenaar die dat niet wil. Het kan 
niet verboden worden honden los te laten lopen, bordjes kunnen het wel vriendelijk verzoeken 
en wijzen op het gevaar voor het vee en de natuur. Daarnaast komt men tot de conclusie dat 
het aanvullend goed zou zijn een terrein aan te wijzen waar honden vrij kunnen lopen, met de 
gebruikelijke plicht tot opruimen van hondenpoep, en eventueel voorzien van een bankje. 
Marc zal dit opnemen met Helmy van Ingen en Noud zal vanuit de groep zoeken naar 
mogelijkheden hiervoor. Kees zal Marc een verzoek sturen om borden met gedragsregels te 
plaatsen in Moerenburg 

9. Horeca in Moerenburg 
Gijs meende dat er een plan was om in het talud bij Jeruzalem horeca te vestigen, maar dat 
blijkt niet zo te zijn. Punt afgevoerd. 

10. Were Di 
Marc meldt dat er in een heel pril stadium voorzichtige gesprekken worden gevoerd. Lout wijst 
op het coalitieakkoord, waarin een onderzoek naar een verhuizing is opgenomen. 

11. Verkeer FC Tilburg 
Marc meldt dat bij de ingang een plateau wordt aangelegd, met (informeel) de mogelijkheid tot 
dwarsparkeren langs het kanaal. Daarnaast komt er een extra fietsingang bij Zomerlust en 
een extra ingang voor bezoekers halverwege de dijk. Er is nog geen tijdpad en er is een 
relatie met het vrachtverkeer dat door Armhoefse Akkers wil rijden. 

12. Voorzieningen menwedstrijden 
Corin wil graag het bruggetje dat daarbij gebruikt wordt laten staan en vraagt zich af of daar 
bezwaar tegen is. Bas van Dielen zal contact opnemen met Corin; uitgangspunt is dat de 
zaken die landschappelijk niet storen, mogen blijven staan. 

13. Rondvraag 
Corin vraagt het verslag ook naar de Buurtkrant te zenden. De notulist zal dat doen. 
Lout herinnert eraan dat de Buurtraad vorig jaar de bewoners van Moerenburg nadrukkelijk 
heeft gewezen op de mogelijkheid om zich te vertegenwoordigen in de Buurtraad, maar tot nu 
toe heeft niemand zich gemeld. De mogelijkheid staat nog steeds open.  

Marc van Akkeren sluit de vergadering en bedankt iedereen voor haar of zijn bijdrage en Manon voor 
de gastvrijheid. 
 

 
 


