
 
 
VEILIGHEID 
De wijk is nu redelijk veilig.  De verlichting zou beter kunnen en zou vooral gericht moeten zijn 
op de voetgangers. Met een sfeerverlichting die past bij deze jaren dertig wijk wordt het gevoel 
van veiligheid verder vergroot. Aangezien er in de komende jaren groot onderhoud aan de straten 
in de wijk wordt verricht, is dit een uitgelezen kans om de wijk nog aantrekkelijker te maken en 
het gevoel van veiligheid te vergroten. 
 
Door de opvang van alleenstaande moeders in de oude pastorie is het maximum aan opvang in 
de wijk ruimschoots bereikt. Een soortgelijke invulling van het fratershuis op een zo korte 
afstand met AMA’s of gelijksoortige groeperingen zou de delicate balans verstoren met alle 
gevolgen voor de wijk van dien. 
 
Voor een extra gevoel van veiligheid zou het zeer aan te bevelen zijn dat de wijkagent naast het 
meer frequent fysiek aanwezig zijn in de wijk, ook een wekelijks spreekuur in het buurthuis zou 
zijn. Voorkomen is beter dan genezen. 
 
Een snelle verplaatsing van de bus remise zou de veiligheid sterk verbeteren. Het is een zeer 
kinderrijke buurt en met name lege bussen veroorzaken gevaar voor de kinderen in de wijk. Deze 
bussen houden zich niet aan de geldende verkeersregels in de wijk en komen op niet verwachte 
tijden langs. De Fatimastraat ter hoogte van het Aabe complex is nu onveilig, maar wij gaan er 
vanuit dat in de plannen die er voor dat gebied liggen veiligheid en leefbaarheid prioriteit hebben. 
 
DUURZAAMHEID 
Fatima is voor duurzaamheid. Wij benadrukken wel dat alle nieuwe initiatieven 21e eeuw moeten 
zijn en daardoor een welkome aanvulling van de wijk worden. Duurzaamheid heeft ook indirecte 
factoren zoals het omgaan met verkeer en de daaraan gekoppelde leefbaarheid in de wijk. Meer 
fijnstof en andere uitstoot door een toename van het verkeer in de wijk achten wij in deze 
kinderrijke wijk niet acceptabel. 
 
ZORG 
St Jozefzorg omvat een heel woonblok en is daardoor een belangrijke element in de wijk. Nu nog 
een gesloten blok maar door de plannen die er liggen voor de renovatie en aanpassing aan de 
huidige tijd een kans voor de hele wijk en st Jozefzorg. Wij hopen en verwachten dat dit gedeelte 
van de wijk zich opent voor de wijk zodat er een natuurlijke interactie ontstaat tussen de wijk en 
de bewoners van st. Jozefzorg. Zodat oud en jong als in een ouderwets dorp door elkaar heen 
mixt. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de verkeersstructuur in de wijk, maar dat hoeft geen 
obstakel te zijn voor een goede integratie. Daarbij zou het fratershuis als buurtcentrum met een 
aantal wijkgebonden functies als een spilfunctie kunnen fungeren. 
 



 
 
 
VERKEER 
Gezien de ontwikkelingen in de wijk en andere plannen in de Piushaven maken wij ons zeer veel 
zorgen over de geplande “lange straat” en inprikker. De Lange straat is een oost west verbinding 
vanaf het Stuivensantplein naar de ringbaan oost. Aangezien de Groenstraat en 
Leenherenstraat(wordt in de plannen eenrichtingsverkeer) overbelast zijn, is het plan het gebied 
via de Hertogstraat en de Fatimastraat naar de ringbaan oost te ontsluiten.  
Dwars daarop komt dan de zuidelijke inprikker. Bedoeld als ontsluiting van de binnenstad. Voor 
Fatima betekent dit dat de wijk wordt gevierendeeld door twee wegen die niet passen bij het 
karakter van de wijk en het nieuwe gedeelte dat erbij komt. Los van het feit dat 95% van de 
Tilburgse bevolking boven de piushaven woont. Er zijn logischere en goedkopere oplossingen 
voor de ontsluiting van de binnenstad. Maak gebruik van de bestaande herdgangen structuur 
gecombineerd met eenrichtingsverkeer. Dit is al in de jaren negentig geopperd  door Goudappel 
& Coffeng. Alle goede plannen die er nu liggen voor de wijk worden getorpedeerd door dit 
voorgenomen besluit van de raad. Wij pleiten voor heroverweging en voortschrijdend inzicht op 
dit gebied.  Los van de investeringen die de, volgens ons, nutteloze brug met zich meebrengt. 
 
WERK 
Fatima is een echte woonwijk. De plannen die er zijn voor het Aabe en de rest van het gebied 
zullen wellicht ook nog extra banen opleveren binnen de wijk. 
 
LEEFBAARHEID 
Als de punten die wij hierboven hebben genoemd, worden gehonoreerd zal de wijk een nog 
betere plek zijn om te wonen en te leven. Als het niet gebeurt, bestaat de kans dat de wijk door de 
negatieve factoren, die wij als bedreiging hebben genoemd, afglijdt en uiteindelijk een 
“prachtwijk” van ex minister Vogelaar wordt. Het is een zeer delicate balans waarop de wijk 
balanceert en de bedreigingen van buitenaf zijn niet gering. 
 
Los van de hondenpoep die elk groen stukje in de wijk vervuilt. 
 
INFORMATIE: 
www.wijkfatima.nl 
Contact: 
info@wijkfatima.nl 
mtimmermans@wijkfatima.nl  (voorzitter bewonerswerkgroep Fatima) 
 
 
 


