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Wijkkalender
Elke maandagavond
18.30-19.30
Inloopspreekuur Baselaer.
2e Pinksterdag gesloten

22 april 20.00-22.00
Werkgroep WijkSignaal
Deelname op uitnodiging

6 mei 20.00-22.00
Bestuursvergadering De Ring.
Deelname op uitnodiging.

Cultuurnetwerk brengt kleur in
Groeseind/Hoefstraat!
Sinds november 2014 is Wijkorganisatie
De Ring in Groeseind-Hoefstraat een
netwerk voor cultuurliefhebbers rijker.
Het netwerk verbindt, daagt uit en
stimuleert creatieve en kunstzinnige
initiatieven die de wijk levendiger maken
en contacten tussen wijkbewoners
intensiever en duurzamer. “Krachten
bundelen en samen mooie dingen creëren” zegt Debbie Verschuren,
wijkbewoner en medeoprichter van het netwerk. Het eerste
evenement van het netwerk is een kunstroute in november 2015.

Wie doen er mee?

Guerrilla Cultuurnetwerk
door de wijk

Inmiddels hebben al velen van zich laten horen. Kunstenaars en
creatieve wijkbewoners, maar ook instellingen zoals Basisschool De
Cocon, Woonzorgcentrum Padua, Centraal Wonen de Stam, begeleid
wonen Philadelphia, jongerenwerk R-newt en kunstenaarscollectief
the Artery. Samen werken ze aan een mooie invulling voor de
aankomende kunstwijkwandeling. “Wij zijn verrast dat er zoveel
animo is om met ons mee te denken”, aldus Karin Lucassen, medeinitiatiefneemster. “Iedereen met zijn eigen expertise”.
Met enkele voorbereidende bijeenkomsten achter de rug krijgt het
plan steeds meer vorm. “Fijn als we eindelijk de handen ècht uit de
mouwen kunnen steken”.
Woon of werk je in de wijk Groeseind/Hoefstraat? En lijkt het je leuk
om deel te nemen aan de bijeenkomsten of aan de Kunstroute? Geef
je dan op via: d.verschuren@de-ring.org

27 mei 20.00-22.00

Nieuwsgierig naar het eindresultaat?

Bestuursvergadering De Ring.
Deelname op uitnodiging.

Op zaterdag 7 november vinden twee wandelingen plaats. Like
Cultuur Netwerk Groeseind op facebook en ben altijd op de hoogte
van de kunst- en cultuurontwikkelingen in de wijk.

7 mei 20.00-22.00
Klankbordgroep
herstructurering. Deelname
op uitnodiging.

12 mei 2015
Bijeenkomst Cultuur Netwerk
Groeseind

22 mei 2015

Copysluiting: 5 juni 2015
Eind februari schouwde
wethouder Jacobs samen met
de wijkraad, bewoners en
wijkpartners de aandachtgebieden in de wijk. O.a. het herstructureringsgebied Rosmolen werd
bezocht, om aandacht te vragen voor actieve aansluiting tussen
bestaande bewoners en de nieuwe bewoners. En de Groeseindstraat en het Bart van Peltplein omdat
de troosteloze aanblik en de overlast van dumpingen een doorn in het oog zijn van de bewoners. Ook
werd het Schotelplein aangedaan. Daarnaast werden plekken bezocht, waar we trots op zijn, zoals de
Pastoor Schutjesstraat waar onlangs, door wijkbewoners, een schitterend speelplein werd gerealiseerd
en het prachtige St. Pieterspark en Philadelphia, waar de bewoners met gedragsbeperkingen samen
met betrokken wijkbewoners, hun weg vinden in de wijk, ondanks dat dat niet altijd vanzelf gaat.

Nestkasten voor
vogels
Door sloop en renovatie in
onze wijk is er steeds minder
nestruimte. De gemeente helpt
de vogels door een heleboel
nestkasten op te hangen, voor
huismussen, spreeuwen en
gierzwaluwen. Daarmee
ondersteunt de gemeente een
voorstel dat in november in het
milieucafé gepresenteerd
werd. Wijkbewoners die bij
hun woning plek hadden voor
een nestkast, konden zich
hiervoor aanmelden. Op
verschillende plekken zijn de
kasten inmiddels opgehangen
en konden
de vogels al
eerder dan
de nieuwe
bewoners
hun nieuwe
woning betrekken.

Hoge bomen…
Tijdens de storm van begin
april is een van de monumentale bomen in het St. Pieterspark omgegaan. De enorme
boom viel precies op een
geparkeerde auto. Gelukkig
raakte niemand gewond. Wat
er met de lege plek gaan
gebeuren, is nog niet bekend.

Wie wonen er bij de oranje balkons?
Aan de rand van het St. Pieterspark staan opvallende
appartementen met even opvallende oranje balkons. Je vindt ze
mooi of niet. Maar wist u dat in deze appartementen de Locatie
Groeseind van de Stichting Philadelphia is gevestigd?
Deze stichting begeleidt in de
ene vleugel jongeren met een
licht verstandelijke beperking
in de leeftijd tot 35 jaar.
Aan de andere kant van het
complex wonen moeders en
een vader met een licht verstandelijke beperking, die één
of meerdere kinderen hebben. Allen hebben hun eigen
appartement, waar ook de ondersteuning die nodig is wordt
geboden. De hulpvraag van de bewoners is heel divers. Denk aan
ondersteuning bij opvoeding van het kind, met financiën leren
omgaan, leren koken en hulp bij het leren omgaan en het
accepteren van de eigen beperking etc. Ook vinden er groepsactiviteiten plaats als koken, koffie drinken en kinderactiviteiten.

Leuke activiteiten doen of begeleiden

Kamerverhuur in de wijk beperkt
Onlangs bereikte ons signalen over het flinke aantal studentenpanden in de wijk. Bewoners maken zich zorgen over de
afwezigheid van de verhuurder en de (matige) betrokkenheid van
de kamerbewoners op de wijk. Wij willen u graag informeren over
het beleid van de gemeente rondom kamerverhuur.
Sinds 2013 verstrekt de gemeente geen kamerverhuurvergunning
meer, als binnen een straal van 25 meter al een vergunning
bestaat. Zo kunnen er bijvoorbeeld in de Hoefstraat tegenover het
Elfje geen nieuwe vergunningen verstrekt worden. Zogenaamde
“slapende” kamerverhuurvergunningen blijven wel geldig en
kunnen opnieuw geactiveerd worden. Als u als wijkbewoner
overlast ervaart of denkt dat er iest niet klopt m.b.t. de
vergunning, kunt u hiervan melding maken via het gemeentelijk
meldpunt 14013. Op de website van de gemeente www.tilburg.nl
staat meer informatie (button: kamerverhuurvergunning).

Planning








2 april
april 2015
aug/sept 2015
2015/2016
najaar 2015
najaar 2016/2017
2017/2018

Klankbord bijeenkomst
Sloop woningen
Bouwrijp maken
Ontwerp OR Rosmolen
Bouw woningen
Oplevering woningen
Woonrijp maken

Verschillende bewoners zetten zich actief in voor activiteiten in de
wijk. Omgekeerd is Philadelphia op zoek naar vrijwilligers die iets
kunnen betekenen voor de bewoners, met name wijkbewoners
die op woensdagmiddag een activiteit willen komen doen met de
kinderen en vrijwilligers die aan de jongerenkant willen koken met
en voor de jongeren.
Mocht U geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met de
locatiemanager Thomas Wilms: t.wilms@Philadelphia.nl

Waarom Wijkschool De Cocon?

Werkgroep 55+

Bent U op zoek naar een leuke eigentijdse kleine wijkschool?
Dé plek waar het veilig en geborgen is voor uw kind?
Waarom zou u kiezen voor de Cocon? Wij weten het wel:

Op woensdag 27 mei van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de
werkgroep 55+ een muzikale middag in De Baselaer. De middag
wordt verzorgd door “ Ons Hermenieke “.
Kaartjes kosten 2 euro en de verkoop start op 18 mei in De
Baselaer, of aan de zaal. U krijgt er gratis een kopje koffie/thee bij
en een gratis loterij!

Geveltuintjes
Het is weer voorjaar en we kunnen lekker naar
buiten. Veel wijkbewoners hebben een prachtige
achtertuin, maar wist u dat u ook een geveltuin
aan de voorzijde van uw huis mag maken?
Het fleurt de wijk op. Het is natuurlijk
heerlijk om de bloemen in de wijk
weer in bloei te zien, maar er zijn wel
enkele voorwaarden. Voor onze wijk,
(gebied tussen de cityring en de ringbanen) moet u eerst bij de
gemeente aangeven dat u een geveltuin wil aanleggen. De
gemeente bekijkt dan of er geen kabels en leidingen in de weg
liggen. Uw tuintje mag natuurlijk ook geen hinder of gevaar
veroorzaken. Als u aan de slag wilt met een geveltuintje of een
boomspiegel-tuintje, dan sturen wij u graag alle regels toe. Mail
hiervoor naar info@de-ring.org.

□ Goede resultaten
□ Deskundig stabiel team
□ Leuke zelfstandige kinderen
□ Enthousiaste betrokken ouders
□ Partner in de wijk
□ Vreedzame, gezonde School
□ Onderwijs op maat
□ Creativiteit
□ Cultuur met kwaliteit
□ Naschoolse activiteiten
□ continurooster
Ga eens vrijblijvend de sfeer proeven. De leerlingen en leraren
laten U graag de school zien. U zult merken dat zij met veel
betrokkenheid vertellen over ‘hun’ basisschool.
Afspraak maken?: Tel: 013-5434277 of info@decocon.net

………we zoeken………
Vrijwilligers om mee te lopen met de
bewoners van Padua tijdens hun:
Avond-4-Daagse op 18-19-20-21 mei
Vertrek vanaf Padua om 18.30 uur.
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

………we bieden………
Allerlei creatievelingen
Die samen met of voor bewoners willen knutselen, koken,
schilderen, decoreren.
Wellicht bent u zelf creatief, maar vind u het leuker om
dat samen met anderen te doen?
Meld het ons via onderstaande kanalen!

Welk rekenTalent

Gezelschap
Vind het leuk om een meisje te helpen met haar
rekenhuiswerk van school?

wat is nu leuker dan af en toe een kop
koffie drinken met iemand van 2 straten verder? Heeft
u graag wat meer aanspraak of weet u iemand die dat
zou kunnen gebruiken maar wellicht niet durft?
Neem gerust contact met ons op!

Hardloopmaatje gezocht!
Tsjechische wil heel graag mensen
Organisatietalent
De verschillende beheergroepen (oa
Paduaplein Commelinplein en Schotelplein)
zoeken creatieve jongeren, actieve ouders
en energieke senioren voor gezellige zomeractiviteiten op de pleinen.

uit haar voormalige vaderland
hier in Nederland op weg
helpen!
-------

MAATJE GEZOCHT!!
Jongeren, Opa’s en Oma’s
die willen oppassen, mogen
zich nog steeds melden!
Staat hier volgende keer uw
vraag of aanbod ?

Ook tolk voor Tsjechisch EN
Pools!
Computerhulp
Hebt u soms hulp nodig, dan zijn er bewoners die klaar
staan om u vooruit te helpen!
Ook voor hulp bij VERVOER zijn veel talenten
beschikbaar!

Digitale nieuwsbrief over de sloop
De projectpartijen zorgen regelmatig voor een nieuwsbrief over
de sloop en nieuwbouw. Deze kan digitaal ontvangen worden
door omwonenden. Blijft u ook graag op de hoogte? Meldt u dan
aan voor de nieuwsbrief via: info@rosmolentilburg.nl

Wildcardjury
WonenBreburg
De Klankbordgroep aan de slag!
De komende maanden staat er heel wat op het programma voor
de Klankbordgroep voor de herstructurering (KBG). Zo gaan zij
o.a. meepraten over de inrichting van het openbaar gebied in
Rosmolen, de ontwerpen van de woningen en het bestemmingsplan. In de KBG zijn omwonenden uit heel Groeseind-Hoefstraat
vertegenwoordigd, maar ook mensen uit de Bisschoppen- en
Pietersbuurt (oude en nieuwe bewoners) die al ervaring hebben
met een herstructurering. Samen zorgen zij voor een advies dat
ergens op stoelt. Op ervaringen, maar ook op verwachtingen en
wensen die er liggen vanuit de buurt. Wat die wensen en
verwachtingen inhouden, is in kaart gebracht door de KBG en
Wijkorganisatie De Ring. Daarnaast zijn er ook aardig wat leden
die met hun woning direct aan het sloopgebied grenzen en
vanuit hun persoonlijke ervaring meepraten.
Wilt u ook een actieve rol spelen in de ontwikkelingen rondom
de herstructurering? Mail dan naar: info@de-ring.org

Bomen Van Goorstraat en Jacob
van Oudenhovenstraat
In de Van Goorstraat en de Jacob van Oudenhovenstraat is veel
gesproken over de bomen die er nu staan. De lindebomen geven
veel overlast, o.a. vanwege het plak dat de luizen op de bomen
afscheiden en op de auto’s en stoepen valt. De KBG heeft
verzocht de linden te vervangen voor een ander soort, dat
minder overlast geeft en een andere uitstraling heeft.
Omdat de bomen een bijzondere waarde hebben, konden ze niet
zomaar worden gekapt. Uit de bomeneffect-analyse, die de
gemeente heeft laten uitvoeren, bleek echter dat de bomen de
geplande werkzaamheden niet zullen overleven. Na de werkzaamheden zullen daarom andere bomen gepland gaan worden.
Deze bomen krijgen dan ook meer ruimte om te kunnen groeien.
Bewoners uit de betreffende straten hebben hier inmiddels een
brief over ontvangen vanuit de gemeente.
De Klankbordgroepleden zijn erg blij met dit resultaat!

Voor de tweede bewonersgroep
van Rosmolen was het voor
huurders mogelijk om een woning
te bemachtigen via een Wildcard.
Maar liefst 13 stuks werden
vergeven. Maar daarvoor moesten
de geïnteresseerden wel iets doen. Zo was er een vragenlijst en
een aantal open vragen en werd een creatieve inzending
verwacht. Om die te beoordelen is een jury samengesteld met
Kelly van Hoof, woonconsulent van WonenBreburg, Maartje
Pennings, opbouwwerker van Wijkorganisatie de Ring en
Annemie Rijnen, lid van de Klankbordgroep en bewoner van
Rosmolen. Zij hebben inmiddels hun voorkeuren uitgesproken.
Annemie: “Ik was erg benieuwd naar de redenen die mensen
hadden om in deze nieuwe buurt te willen komen wonen. Het
was verrassend dat er ook kinderen van oud bewoners tussen
zaten, die graag terug naar Rosmolen willen. Al met al een leuke
ervaring om te mogen jureren.”

Leuke weetjes over de
Klankbordgroep!!







In 2006 is een participatieprotocol opgesteld tussen
projectpartijen en de KBG waarin alle afspraken
omtrent de samenwerking opgenomen zijn.
De KBG is een onderdeel van Wijkorganisatie De Ring.
Er zijn diverse werkgroepen gekoppeld aan de KBG,
zoals de werkgroepen Duurzaamheid en WijkSignaal.
Op www.rosmolentilburg.nl kunt u alle informatie
vinden over de bouw van Rosmolen.
Op www.groeseind.nl staat alles over Groeseind.

De Klankbordgroep en de werkgroepen hebben altijd
plaats voor betrokken wijkbewoners.
Op dit moment is er grote behoefte aan nieuwe

leden met een vlotte pen en een kritische blik,
die mee kunnen/willen schrijven aan de adviezen die
worden gegeven aan de projectpartijen.

