
Buurtparticipatie
Versie beheer:

dinsdag 19 april - Gemeente & Dokvast
dinsdag 17 mei – Buurtcollectief overleg

dinsdag 31 mei – Feedback buurt verwerkt 

Deel II : Inhoud + Uitkomst

deel
2

enquête



Agenda
Gevolgd proces/aanpak

Inhoud + uitkomsten

1.

2.

• Organisatie

• Eerste stappen (van chaos)
• Vervolg (naar structuur)

• Validatie van gemaakte stappen

PDF deel I

PDF deel II : Enquête
PDF deel III



“Ga op zoek naar de waarden van de buurt”

Daarom hebben wij als buurtcollectief een uitvoerig proces
doorlopen (zoals vastgelegd in presentatie deel I, II en III) om te komen 

tot de waarden uit de buurt welke zijn ondergebracht in 3 pilaren:
Overlast, verlies en wensen

Via dit proces, dat we hierna gaan zien, hebben wij ook
de consensus uit de wijk kunnen destilleren. 

Op verzoek van wethouder Bas van de Pol
Schriftelijke toelichting t.b.v. context



Why
Een toekomstbestendige duurzame wijk... 
Waar de menselijke maat en
sociale cohesie centraal staat.

Missie
Samen met Dokvast, architect en
gemeente invulling geven aan het

Duvelhok en parkeerterrein

De kracht van samen

Buurtsessies, enquêtes & tafelsessies…
Thema’s, moodboards, ideeën & contouren…
Van onderbuik naar onderbouwd. 

Handreiking
Zie het als het aanreiken van ingrediënten

Ingrediënten van het seizoen
Die ter beschikking staan van de chefkok

Ingrediënten



How

±350 huishoudens flyeren

253 handtekeningen tegen
hoogbouw, horeca, detail

117 ingevulde
enquêtes

±35 
brainstorm 
bewoners

kwantitatief

kwalitatief



How
Design Thinking – non-linear proces

Methode om perspectieven
bewoners te achterhalen en 
om rode draad vast te stellen

Empathize

Onderzoek de 
behoeften van de 

bewoners

Define

Geef de 
behoeften en 

problemen van 
de bewoners aan

Ideate

Daag aannames 
uit en creëer 

ideeën

Prototype

Begin met het 
creëren van 

uitwerking idee 
richtingen

Test

Test de idee 
richtingen met de 

bewoners



WaardenOverlast Verlies

Voorwaarden

Duvelhok:
Verbindende rol wonen & buurt

ingetogen – sociaal – historie 

Parkeerterrein:
Wonen 3 bouwlagen max 

groen – ruimtelijk – cohesie 

Parkeren

Verkeer

Geluid

Horeca

Detailhandel

Licht

Privacy

Cohesie

Uitzicht

Adem ruimte

Groen
Behoud van rust

Behoud wijk

Menselijke maatDuurzaam

Opgehaalde
rode draadConsensus

GemoedelijkheidStudenten

What



253
handtekeningen

Kwantitatieve validatie
Handtekeningen actie



117
reacties

Kwantitatieve validatie
Enquête



Wel horeca; 
20%

Geen 
horeca; 80%

HORECA

“Ik wil geen horeca vanuit het 
Duvelhok. Het plein ervoor en 
de straat is een grote klankkast. 
Overlast van de binnenstadse
activiteiten is er al voldoende.”

“Ik wil geen horeca in het pand. 
Woningen zijn belangrijk, horeca niet.”

“Horeca in het Duvelhok getuigt van 
gebrek aan creativiteit en is een 
zwaktebod.”

“Ik wil geen onzin als horeca. Op 300 meter 
afstand zijn ettelijke horecagelegenheden.”

“Ik wil geen horeca in verband met 
overlast.”

“Het (voorterrein met 
bomen van het) Duvelhok is 
een prachtige oase voor 
ingetogen horeca.”

“Horeca brengt teveel groei in een 
‘rustige’ woonwijk, qua parkeren, 
verkeer, etc.”

“Ik wil geen 
horeca omdat 
dit op de korte 
heuvel 
voldoende 
aanwezig is.”

“Geen permanente 
horeca en zeker niet 
in de avond. In de 
buurt is meer dan 
voldoende horeca 
aanwezig.”

“Ik wil ruimte voor kleinschalige en 
kindvriendelijke horeca (geen feesten 
en partijen). Bijv. een kleine speeltuin 
grenzend aan een parkje.”

“Een horecafunctie 
met cultuur en 
buurtfunctie als 
meerwaarde.”

“Ik wil enkel horeca tijdens werktijden.”

Enquête

Daarnaast dus 253 
handtekening tegen: horeca, 
detailhandel en hoogbouw



Wel detailhandel
4%

Geen detailhandel
96%

DETAILHANDEL

“Ik wil geen aantrekkingskracht van detailhandel. 
Die zit al voldoende in de binnenstad.”

“Wanneer om economische 
redenen woningbouw niet 
haalbaar is, is ook een 
gedeeltelijk gebruik van de 
ruimte door kleine detailhandel 
voor mij aanvaardbaar.”

“Geen detailhandel, geen herrie, 
geen overlast.”

“Geen detailhandel als 
verlevendiging van de wijk; 100 
meter verderop is leven genoeg 
als je dat zoekt.”

“Ik wil geen detailhandel omdat 
dit een woonwijk is.”

“Duvelhok; woonfunctie met in 
middengedeelte collectieve 
functie voor bewoners of evt
ook omgeving, bv winkeltjes.”

“Wat ik wel wil: kleinschalige 
winkeltjes, ateliers, werkplaatsjes 
e.d..”

“Stop met de illusie en 
gedachte dat je daar iets van 
retail wil hebben. Daar heb je 
300 meter verderop de 
binnenstad voor.”

Enquête

Daarnaast dus 253 
handtekening tegen: horeca, 
detailhandel en hoogbouw



Wel 
appartementen

20%

Geen 
appartementen

80%

APPARTEMENTEN

“Ik  wil dat het Duveldorp, dat 
nu een vreemde open plek in de 
wijk is, wordt benut voor 
grondgebonden woningbouw 
(in de stijl van de bestaande 
woningen in de Henri Dunant
straat)”

“Starterswoningen 
gecombineerd met 
appartementen voor 
ouderen…..”

“Koopappartementen van het 
duurdere segment en woon-
/zorgappartementen.”

“Ik wil grondgebonden 
woningen voor starters.”

“Ik wil laagbouw, zoals die 
er nu al staat met eventueel 
drielaagse appartementen.”

“Groene, rustige omgeving 
(parkje) met laagbouw. 
Gemoedelijk wonen”

“Achter het duvelhok 
grondgebonden 
woningen bouwen in 
de stijl van het 
duvelhok en in de 
vorm van een 
begijnhof met een 
mooie tuin in het 
midden.”

“Duvelhok plat. Hier mooie 50+ 
appartementen in ronding aan 
kant st. Josephstraat, dit door 
treken naar Dunantstraat +/- 3 
of 4 etages hoog...”

“Grondgebonden 
woningen/levensbestendige 
woningen.”

“Zeker geen hoogbouw, ook 
geen woningbouw met 
gestapelde woonlagen.”

“Laagbouw evt voor 
senioren met 
“groenparkje“ ervoor.”

Enquête

Daarnaast dus 253 
handtekening tegen: horeca, 
detailhandel en hoogbouw



Mbt woningen
• Bijna alle respondenten verzetten zich tegen (elke vorm van) hoogbouw.

• Belangrijkste argumenten zijn:
• de verstening van de buurt, 
• de verwachte toename van de verkeersdrukte en 
• parkeeroverlast;
• men wil licht en lucht in de wijk houden.

• Op dit moment wordt de verkeersdruk in de wijk al als hoog opgevat en hetzelfde geldt voor de 
parkeerdruk.

• Studentenhuisvesting is evenmin gewenst; 
• respondenten verwachten:

• geluidsoverlast, 
• verkeersdrukte en 
• parkeeroverlast (nu door fietsen).

Conclusies handtekeningenactie + enquête
Wat bewoners niet willen:



Mbt Horeca
• Er is al genoeg horeca op korte afstand van deze woonwijk. 

• Uitbreiding van horeca past niet bij het wijkprofiel: wonen. 
• Respondenten geven aan dat ze vrezen voor geluidsoverlast. 
• Horeca in het Duvelhok wordt een creatief zwaktebod genoemd.
• Bovendien bestaat de angst dat horeca-in-het-Duvelhok het begin wordt van een nieuwe horecaroute: van de Korte 

Heuvel via de St. Josephstraat naar de Piushaven. Op het daarbij horend ‘feestverkeer’ zit niemand te wachten. 

• In plaats van het Duvelhok te bestemmen voor (feest- en/of nacht-)horeca, kun je het rijksmonument beter 
(blijven) inzetten als werkplaats voor creatievelingen.

Mbt Detailhandel
• Deze bestemming leeft het minst bij de respondenten. Zij die deze bestemming benoemen, vrezen met 

name voor verkeers- en geluidsoverlast door bijv. (laden/lossend) vrachtverkeer.

Conclusies handtekeningenactie + enquête
Wat bewoners niet willen:



10 hoofdthema’s uit enquête

Duurzaamheid

• Zoveel mogelijk de historie van het 
pand in tact laten maar wel vanuit
duurzaamheid zoeken naar
mogelijkheden voor bv isoleren/ 
zonnepanelen/ spouwmuurisolatie/ 
oplaadpunt voor fietsers

• Duurzaam, ruim groen, mens- en
klimaatvriendelijk bouwen en wonen
(bouwen in hout). Ondergrondse
parkeervoorzieningen. 

• Combinatie van appartementen en
grondgebonden woningen. Zowel
(sociale) huur als koop. Uiteraard
duurzaam.

• Startups, zzp-ers mbt
duurzaamheid

• Duurzame woningen/bungalows 
voor senioren of gezinnen. Met 
groen en voldoende
parkeergelegenheid op eigen 
terrain

• Grondgebonden, duurzame
woningen. Parkeren op eigen 
grond. Mix voor starters en
andere doelgroepen. Woningen
sluiten aan bij de bebouwing aan
de Dunantstraat. Ontsluiting
tegenover het Salkplantsoen.

© afbeeldingen: unsplash, pexels, pixabay, burst



10 hoofdthema’s uit enquête

Groen Oase van rust Ontmoeten

Kunst & Cultuur Senioren & Zorg Starters

Hofje Kids Mix
© afbeeldingen: unsplash, pexels, pixabay, burst



• Veel ruimte voor groen.
• Een stadsparkje waar de imker 

zijn bijen kan houden. 
Daaromheen woningen. Kijk 
naar voorbeeld vlakbij: 
Vormenfabriek.

• Doorwaadbaarheid van het 
gebied, wandelgebied met 
groen.

• Groen in diverse tuinsoorten met 
bomen en biodiversie dus!

• Bouw rondom een binnentuin 
met veel vaste planten en een 
variatie aan boomsoorten.

• Een plantsoenachtige invulling, 
‘’eetbare’’ tuin. Kleinschalige 
commerciële ruimten 
bijvoorbeeld bloemen/planten.

• Tuin waarin bewoners en 
omwonenden elkaar kunnen 
ontmoeten.

• Ontmoetingsplek voor creatieve 
ondernemers.

• Mogelijkheid om diverse 
cursussen te volgen in 
combinatie met een sociale 
ruimte om elkaar te ontmoeten 
of exposities te organiseren.

• Buitenparlementaire waar je 
elkaar in het groen kunt 
ontmoeten.

• Lunch cafe, weekdagen met 
catering.

• Tegengaan van eenzaamheid in 
combinatie met creativiteit.

• Groene rustige omgeving 
(parkje) met laagbouw. 
Gemoedelijk wonen.

• Een oase in de binnenstad.
• Onthaasting… denk aan park, 

groen, fiets, wandel, 
• Een rustige zinvolle invulling.

Groen OntmoetenOase van rust

© afbeeldingen: unsplash, pexels, pixabay, burst



• Bouw voor kunstenaars die da 
in het Duvelhok kun atelier 
kunnen krijgen/huren. 
Betaalbaar. Zo bouw je de 
nieuwe woning in relatie met 
Duvelhok.

• Een gebouw met bruisende 
culturele voorzieningen en 
beperkte horeca overdag…

• In Duvelhok werkruimtes en 
ateliers voor kunstenaars met 
expositieruimte. Evt. 
cursusmogelijkheden op dit 
gebied.

• Werkruimte voor kleine 
ambachtelijke bedrijfjes.

• Maak van het Duvelhok een 
museum.

• Kunst en cultuur voor ouderen, 
zoals “Stoute Schoenen” 
https://www.stouteschoenen.co
m

• Uit respect voor onze ouderen, 
en praktisch de vergrijzing het 
hoofd bieden; seniorenwoningen 
met verpleging en ondersteuning.

• Ook mooi om oudere Tilburger 
erin te laten leven.

• Woningbouw voor zestigers.
• Ik denk aan begeleid wonen, een 

zorgfunctie of zelfs de -helaas 
mislukte- social salons die Karin 
Bruers initieerde.

• Muziek als onderscheidende en 
bindende factor die ook 
dynamiek de omgeving geeft. 
Bijv. woningen voor 
muzikanten…

• Het geheel is historisch monu-
ment dat belangrijke informatie 
geeft over de geschiedenis van 
Tilburg als textielstad.

• Inrichten buitententoon-
stellingsruimte/kunsttuin.

• Een mooi kunstwerk plaatsen 
als onderscheidend landmark.

Senioren & ZorgKunst & Cultuur 1 Kunst & Cultuur 2

© afbeeldingen: unsplash, pexels, pixabay, burst

https://www.stouteschoenen.com/


• ..in de vorm van een Begijnhof 
met een mooie tuin in het 
midden.

• Kijk naar mooie voorbeelden uit 
Tilburg zelf, zoals het project 
‘’de Rooie Harten’’ waarbij 
parkachtige woningen zijn 
gecreëerd.

• Vormenfabriek is een mooi 
voorbeeld van een modern hofje

• Net achter de Piushaven nieuw 
hofje in Galjoenstraat

• Cruijffcoart.
• Iets voor jeugd om samen te 

komen.
• Mooie speeltuin.
• Voetbalveldje

• Een mix van draagkracht.
• Een mix van woonvormen …. 

voor de doelgroep: ouderen, 
starters, de kunstenaars, 
creatieve ondernemers…

• …. Voor diverse doel- en 
leeftijdsgroepen

• Betaalbare koopwoningen voor 
jonge mensen 

• Woningen voor senioren maar 
ook voor starters. Maak er een 
mooie mix van.

• Wonen voor alle lagen van de 
bevolking. Betaalbaar voor 
starters maar ook aanbod voor 
grotere gezinnen.

• Laat het Duvelhok een 
inspiratieplek worden voor werk 
van starters.

• Nieuwe projecten gericht op 
energie transitie en energie 
bewustzijn.

• Startups, zzp-ers met 
betrekking tot duurzaamheid / 
gezondheid / inclusiviteit

MixStartersHofje & kids

© afbeeldingen: unsplash, pexels, pixabay, burst



Dank je wel
De kracht van samen

Samen naar een toekomstbestendige wijk
Waar de menselijke maat en
sociale cohesie centraal staat


