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Agenda
Gevolgd proces/aanpak

Inhoud + uitkomsten

1.

2.

• Organisatie

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

• Validatie van gemaakte stappen
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PDF deel II
PDF deel III : Tafelsessies



1. Tafelsessies Wat wil je wel, wat wil je niet
2. Plan Dokvast Vanuit perspectief bewoners
3. Gemeenteraad Adviseert kerngroep
4. Gemeente Gebiedsprofiel sept 2021
5. Inspiratie Voorbeelden uit Tilburg
6. Duvelhok Alternatief plan
7. Tuin Groen en sociaal
8. Parkeerterrein Brainstorm
9. Conclusie Onze waarden
10. Appendix Samenvatting tafelsessie

Inhoud – terugkoppeling tafelsessies



1. Tafelsessies ‘Wat wil je wel, wat wil je niet’

Deze presentatie gaat over de terugkoppeling van de tafelsessies.
Er zijn 3 tafelsessies geweest, een brainstorm met in totaal 
meer dan 35 deelnemers. 
Wat hebben we gedaan: 

• Terugkoppeling
resultaten enquête

• Zorgen uiten, oplossingen delen 
onder begeleiding van procesbegeleidster gemeente Tilburg

• Inspiratie en contouren
moodboards en praatplaten

• Wat vind jij? 
brainstorm en discussie

Doel: Vanuit verschillende perspectieven van omwonenden en 
buurtgenoten komen tot kernwaarden en consensus, zodat de 
kerngroep duidelijk in kaart heeft wat de buurt wel en niet wil.

NB: Een aantal beelden zijn weggelaten, vanwege beeldrechten en omdat sommige 
beelden additionele toelichting nodig hebben om juist geïnterpreteerd te worden. 
Voor wie de presentatie in zijn volledigheid wil terug zien, dat kan uiteraard. Neem dan 
contact op met buurtcommissie.duveldorp@gmail.com

mailto:buurtcommissie.duveldorp@gmail.com


• Wat betekent de initiële volume studie vanuit het perspectief van 
omwonenden? Welke impact heeft dit?
• Hiervoor hebben we de contouren in 3D uitgewerkt, zodat we een 

realistisch beeld krijgen vanuit het perspectief van de omwonenden.
• We zien het plan op ooghoogte vanuit de Dunantstraat, vanuit het 

ombouwde plein en vanuit de 4e verdieping van Lindenhaage.
• Na het zien zijn omwonenden stil van ongeloof over de massaliteit.
• Een aangepaste versie waarbij we zelf de volume studie hebben 

gehalveerd, om deze weer vanuit de verschillende perspectieven te 
kunnen bekijken ontlokt wederom dezelfde reacties bij omwonenden: 
enorm & massaal. 

2. In perspectief: Dokvast volume studie



Aanzicht vanaf Dunantstraat

Deze 3D visualisatie is gebruikt in de tafelsessies om 
zichtbaar te maken wat de effecten van de volume 
studie voor de direct omwonenden zijn. Om verwarring 
te voorkomen, dit is dus geen voorstel voor een 
definitieve invulling. 

Oorspronkelijk plan Dokvast
toren 70m hoog – 175 wooneenheden



Na overleg met gemeenteraadsleden (25 nov 2021) 
kregen wij van hen het advies om zelf met ideeën te komen: 

“Maak duidelijk wat je als buurt wel en niet wilt.” 
(zie hiervoor aanpak in presentaties deel I & deel II)

• We hebben informatie opgehaald en onderzocht wat bewoners wel en niet acceptabel vinden. 
• Want als kerngroep wilden wij duidelijk voor ogen hebben: waar ligt de consensus in de wijk.

• Naast 253 handtekening tegen hoogbouw, horeca en detailhandel kregen wij ook 117 enquête reacties
• …en hebben we middels moodboards & idee richtingen getoetst wat men wel en niet acceptabel vindt.

Consensus m.b.t. het parkeerterrein: Maximaal 3 bouwlagen (b.g.g., 1e en 2e verdieping)

Consensus m.b.t. het Duvelhok: Verbindende rol voor wonen en buurt

3. Advies gemeenteraadsleden



4. Gemeente Tilburg
Gebiedsprofiel sept 2021, hierin 
schrijft de gemeente over het 
gebied waar Duvelhok in ligt:
• Toevoegingen dienen kleinschalig 

en passend bij de plek te zijn
• Gebied is aantrekkelijk voor 

stedelijk geörienteerde gezinnen 
met hogere koopkracht
• Realiseren van woningen voor 

deze groep voorziet in een 
stedelijke behoefte.



https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/actueel/toekomst_van_tilburg/06_Factsheets_Gebiedsprofielen_def.pdf

Gebiedsprofiel Oud-Zuid Oost



5. Inspiratie
Voorbeelden uit Tilburg, ingebracht door buurtbewoners
• Rooiharten

prachtig voorbeeld van ruimtelijke wonen

• De Ijzergieterij
als voorbeeld van herontwikkeling

• Arbeiderswoningen St Josephstraat
met relatie tot de textielindustrie

• ‘t Pakhuis
als voorbeeld van herontwikkeling

• Textielmuseum
mooie combinatie oude & nieuwe architectuur



Maak Duvelhok economisch zelfstandig
door verhuur van:
• 10-12 woningen in Duvelhok (Woonwerk 

ateliers) via ‘reversible’ non-destructive bouw
• Duurzaam door houtskelet, wol isolatie, 

zonnepanelen, sedum, infiltratriekratten
• Sociaal: gezamenlijk moes/pluktuin
• Sociale en creatieve werk / workshop / 

dagbesteding ruimtes aan voorzijde Duvelhok 
met buurthuis functie

• Uitkomst drie tafelsessies mbt alternatief 
plan Duvelhok: unaniem positieve reacties

Uit enquête: 
Voor het Duvelhok: bouw geen klein hotel maar 
ga de ruimte hiervoor en de geplande horeca
ombouwen tot appartementen naar voorbeeld
van de Theresiakerk, Kerk aan de Ringbaan
West of de kerktoren aan de Ringbaan Oost, 
zonder het uiterlijk ingrijpend te veranderen

Uit enquête: 
In de fabriek kan je prachtige en

unieke loft woningen maken.

6. Duvelhok. Waarom een alternatief plan?

Door alternatief plan hoeft vastgoed ontwikkeling 
van parkeerterrein de ontwikkeling en uitbating 

van het Duvelhok niet mede te bekostigen.



Duvelhok alternatief plan
In het deel met de sheddaken ±10-12  woningen

Deze 3D visualisatie is gebruikt in de tafelsessies om het creatieve denkproces ‘Wat wil je wel wat wil je niet’ van de deelnemers op gang te brengen. 
Om verwarring te voorkomen, dit is dus geen voorstel voor een definitieve invulling. 



Tilburg behoort tot de meest
versteende gemeente van 
Nederland.

De enquête laat overweldigend 
zien dat men veel groen wil. Geen 
verstening, geen hitte stress.

Uitkomst brainstorm: 
een groene toegankelijke tuin 
met sociale functie.

7. Tuin

https://www.businessinsider.nl/nederlandse-steden-weinig-groen-versteende-buurten/ 

Meanderend parkachtige tuin met pluktuin, verticale 
tuinen, groene daken en natuurlijke waterafvoer



Let op! Voorbeeld. 
Geen uitwerking!

Deze 3D visualisatie is gebruikt in de tafelsessies om 
het creatieve denkproces ‘Wat wil je wel wat wil je niet’ 

van de deelnemers op gang te brengen. 
Om verwarring te voorkomen, dit is dus geen voorstel 

voor een definitieve invulling. 



Luisteren en elkaar echt horen, elkaar 
echt verstaan gaat makkelijker door 

praatplaten8. Parkeerterrein
Om de brainstorm te faciliteren en de discussie op gang te brengen 
waren er verschillende concept visualisaties van het parkeerterrein. 
D.m.v. drie thema’s met moodboards en 3d visualisaties (schetsen), 
welke waren bedoeld als praatplaten, kon de kerngroep: 

• De 7 uitgangspunten toetsen
• Discussie op gang brengen ‘Wat wil je wel, wat wil je niet’ 
• Verplaatsen in de verschillende perspectieven van de buurtbewoners
• Het vinden van de consensus om de 

• kwantitieve uitkomsten (handtekeningen/enquête) én de
• kwalitatieve uitkomsten (brainstorm) te toetsen
Uitkomst: Maximaal 3 woonlagen (bgg, 1e, 2e verdieping)



Deze 3D visualisatie is gebruikt in de tafelsessies om het creatieve denkproces ‘Wat wil je wel wat wil je niet’ van de deelnemers op gang te brengen. 
Om verwarring te voorkomen, dit is dus geen voorstel voor een definitieve invulling. 

De deelnemers aan de 
tafelsessies reageerden allen 
positief op hofjes schets (1)

De deelnemers aan de tafelsessies 
reageerden afwijzend op schetsen 

(2) & (3)

1

2 3



9. Conclusie
De buurt wil graag meewerken, 
maar dan wel aan een realistisch plan. 
Een plan waar ruimte is voor nieuwe buren, maar ook 
een plan waar ruimte is voor de menselijke maat: 

• Toevoegingen dienen kleinschalig en passend bij de plek 
te zijn, waar de menselijke maat centraal staat

• Behoud en doorontwikkeling van het gebied als rustige 
stadswijk met een hoge woon- en leefkwaliteit en sociale 
cohesie

• Waar voldoende ruimte is voor groen en grondgebonden 
woningen voor gezinnen

1 jaar na aankondiging Duveldorp:

Na…
10-tallen meetings
100-en uren overleg
1000+ uur (uitzoek)werk
253 handtekeningen
117 ingevulde enquêtes EN
3 avonden tafelsessies

…roepen de plannen onverminderd
hevige emoties op 

Al dit werk heeft geresulteerd in de volgende waarden en consensus:



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



Dank je wel
De kracht van samen

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



Onderwerp / deel Tafelsessie met omwonenden St. Josephstraat Tafelsessie met omwonenden Tivolistraat Tafelsessie met omwonenden Dunantstraat

Datum dinsdag 15 maart 2022 dinsdag 22 maart 2022 dinsdag 29 maart 2022

#deelnemers 17 8 (o.a. afgevaardigden namens residentie 'De Lindenhaage’) 11

Zorgen • Toename verkeersdrukte & parkeerdruk (door 
bewoners/bezorgdiensten/etc.)

• Fietsstraatfunctie St. Josephstraat
• Horeca
• Angst voor lichtinvalvermindering
• Aantasting monument
• Privacy
• Forceren van iets in de markt te zetten om iets anders voor elkaar 

te krijgen
• Verlies van het karakter van de wijk

• Geen ruimte voor frustaties van de huidige bewoners
• Richtingloze gemeente omtrent besluitvorming horeca 

en detailhandel, “wanneer stopt dit eens een keer?”
• Verlies woon- en levensgeluk
• Waardevermindering woningen
• Gedrocht hogere bebouwing
• Vastlopen bevoorrading vrachtwagens; nu al een 

probleem
• Veel leven op straat
• Licht- en zichtbeperking

• Lichtinval aan Dunantstraat en wijk
• Zonnepanelenopbrengst
• Parkeerproblemen, vergunningsissues
• Hittestress
• Er kunnen gewoon niet veel mensen wonen
• Onbetrouwbare gemeente
• Bouwoverlast
• Geluidsoverlast (horeca, maar ook na-sluiting-horeca van 

uitgaanspubliek,); de plek is een klankkast (zowel aan de 
voor- als aan de achterkant)

• Privacy
• Passend houden van infrastructuur van de gehele wijk

Ideeën • Tuin in voorterrein met water
• Focuswoningen in hofjesvorm (doelgroep: bijv. mensen met 

beperking)
• Heroverweging 1 richtingsverkeer (bijv. St. Josephstraat)
• Bewoners die met ons onderdeel van de wijk willen zijn
• Buurtcentrum: danslessen, e.d. echter geen avondactiviteiten
• Sheddakwoningen met atelier
• Groen, sedumdaken en speelvoorzieningen
• Verlaging van bouw: minder hoogte nodig (bijv. Tuinstraat)
• Rekening houden met Dunantstraat en Tivolistraat/Lindenhaage
• Mooie tuinen
• In Duvelhok: dagbesteding voor dementerende mensen

• Proportionaliteit
• Alles moet passen bij het Rijksmonument (en niet het 

pand overheersen)
• Aansluiten bij historie van het Duvelhok
• Buurthuis, centrale ontmoetingsplaats
• Veel groen, geen parkeergarage op maaiveld
• Grondgebonden woningen
• Variatie in woningbouw
• Hofjes

• Woningen in het Duvelhok
• Terugkopen door de gemeente
• Huidig parkeerterrein vergroenen
• Energiefabriek voor de wijk (geen industrieel object, maar 

‘mooier’)
• Starterswoningen voor jonge gezinnen, maar ook diversiteit
• Behoud van groen, groene daken die water vasthouden

Voorbeelden De Pontplein, Stuyvesantplein, Bodehof (maar dan met meer groen) Woningen zoals in lancierskazerne, grondgebonden 
woningen zoals in Dunantstraat, Nieuwbouw bij 
Sacramentskerk

Appartementen Pasteurstraat, grondgebonden woningen Rooie 
harten, 

Bovenstaande tabel bevat in hoofdlijnen de onderwerpen/inbreng zoals behandeld in de tafelsessies. De sfeer bij de sessies was wat wisselend; met name bij de tafelsessie met de omwonenden aan de Dunantstraat was er veel weerstand 
en tijd nodig om bij het benoemen van de zorgen, ideeën en de voorbeelden te geraken. Over het algemeen kwam bij elke sessie duidelijk de gemeenschappelijke zienswijze naar voren die zich met name laat zien in de zorgen over horeca, 
toename aan drukte (parkeer- en verkeersoverlast), gang van het publiek, reuring, minder sociale samenhang, massaliteit van de woonbelasting.

Appendix: Samenvatting tafelsessies


