
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatwerk-afspraken over burgerparticipatie in 
de Piushaven 

 

Nieuwe samenwerking met bewonersplatform Piushaven 

 

De gemeente Tilburg en het BewonersPlatform Piushaven (BPP) hebben nieuwe 

(maatwerk)afspraken gemaakt over burgerparticipatie in de Piushaven. Hierin staan 

afspraken over hoe gemeente en projectontwikkelaars bewoners informeren en hen 

betrekken bij de verschillende plannen in de Piushaven.  

 

Sinds de gebiedsontwikkeling Piushaven zich bevindt in het stadium van realisatie 

van de eerste deelplannen, zijn bestaande overlegvormen veranderd en andere -

nieuwe- overlegvormen ontstaan. Het college heeft deze week een besluit genomen 

over een nieuwe projectorganisatie voor de Piushaven. De afspraken over 

burgerparticipatie maken hier deel van uit.  

 

Berend de Vries, wethouder Wonen, Milieu, Piushaven, is verheugd dat gemeente en 

bewonersplatform weer met elkaar om tafel zitten. "Gebiedsontwikkelingen als deze 

duren vaak jaren. Het is uitermate ingewikkeld om alle partijen al die tijd 

geïnformeerd en betrokken te houden. Eens in de zoveel tijd is het dan ook goed om 

de onderlinge afspraken weer eens tegen het licht te houden en te kijken wat er beter 

kan of anders moet." 

 

De door gemeente en BPP uitgewerkte afspraken over burgerparticipatie in de 

Piushaven, liggen in lijn met de ‘Handreiking Burgerparticipatie’  die de gemeenteraad 

in 2009 heeft vastgesteld. Doel hiervan is het vroegtijdig betrekken van inwoners bij 

een (bouw)plan, waarbij de initiatiefnemer verantwoordelijkheid draagt voor 

burgerparticipatie. Bij de partijen in de Piushaven ontstond behoefte aan meer 

duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. In een nota is onder meer 

uitgewerkt hoe ontwikkelaars omwonenden moeten betrekken bij hun plan. Ook is 

vastgelegd welke rechten de planteams (vertegenwoordigers van omwonenden bij een 

deelplan in de Piushaven) hebben. Verder is vastgelegd op welke wijze de gemeente 

en het BPP, als overkoepelend bewonersorgaan, samenwerken.  

 

Het in dit persbericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en wordt 

ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd. 

 

Voor de pers: 

Meer informatie: 

• Marlies van Brunschot , woordvoerder wethouder Berend de Vries, telefoon 013-

542 97 05.  

• Jan P. van Bergen, voorzitter BPP, telefoon 013-5360293 

Bezoekadres 

Stadhuisplein 130 

 

Postadres 

Postbus 90157 

5000 LL  Tilburg 

 

Doorkiesnummer 

013 542 86 08 

Faxnummer 

013 542 88 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsontwikkeling 

Gebiedsteams 

Vastgoed 

Ingenieursbureau 

Stedenbouw 

Handhaving 

Stadstoezicht 

Beheer & Onderhoud 

Middelen 

 

 

Nummer 

2011172BW 

 

Datum 

24 juni 2011 


