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Stadsbeheerplan Tilburg 

H. G. A. Rikhof 

Inleiding 

Stedelijk beheer is geen splinternieuw begrip meer. Desondanks is het toch 
nog zo 'njong verschi jnsel dater nog steeds vol op discussie plaatsvindt over 
de inhoud van stedelijk beheer en de in te zetten instrumenten. Het stadsbe
heerplan Tilburg is een van de eerste formeel vastgestelde stedelijk-beheer
plannen in Nederland. Alleen al daarom is het interessant als concrete inter
pretatie van het begrip binnen die discussie. Het plan is echter vooral 
interessant vanwege een aantal bijzondere operationalisaties van het begrip 
in de gemeentelijke planningspraktijk. 

Het stadsbeheerplan Tilburg is opgezet als een structuurplan voor het gehele 
stedelijke grondgebied. Het geeft daarbij niet alleen een ordening van de 
diverse stedelijke functies binnen dit gebied. Het poogt tevens aan het mor
fologische aspect - de leesbaarheid van de stad - aandacht te geven. Het aan
geven van de bestemmingen in dit structuurplan vindt plaats in functioneel
morfologische termen (bijvoorbeeld besloten woonbuurten) maar tegelijk 
ook in beheertermen. 'Behoud van beheerbestemming' houdt in dat, gege
ven de continuering van de bestaande bestemming, eisen gesteld worden 
m.b.t. de vereiste minimum-kwaliteit, de zogenaamde 'basiskwaliteit' . 
Structurele achterstand leidt tot aanwijzing van 'aandachtsgebieden'. 'Ver
andering van beheerbestemming' houdt in dat nieuwe functies voor het des
betreffende gebied voorzien worden met wederom een daarbij behorende 
basiskwaliteit. 

Afgezien van deze 'beheerkleuring' van het traditionele structuurplan is het 
stadsbeheerplan Tilburg vooral in strategische zin een stedelijk beheerplan. 
Uitgaande van de beheerbestemmingen wordt in het plan de werkwijze aan
gegeven, die het gemeentebestuur wil volgen in zijn beheerbeleid. Daaron
der valt onder andere het nagaan of de basiskwaliteit nog aanwezig is en de 
reeds genoemde aanwijzing van aandachtsgebieden. Verder valt daar ook 
de samenwerking met betrokkenen onder als het gaat om beheer in wijken 
en buurten, maar ook ten behoeve van stedelijke vernieuwing in het centrum 
of aan de stadsranden. Interessant is ook de rol die aan de zogenaamde 'jaar
programma 's stadsbeheer' gegeven wordt en de daarvoor benodigde· infor
matievoorziening. Opvallend is dat gekozen wordt voor een sterk gecentra
liseerd en grotendeels bij de dienst Publieke Werken ondergebracht 
stedelijk beheer. Alleen in aandachtsgebieden is sprake van een meer ge
biedsgerichte en interdisciplinaire organisatie. 
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STADSBEHEERPLAN TILBURG 

De beschrijving en analyse van het stadsbeheerplan Tilburg valt uiteen in 
een drietal onderdelen. In paragraaf 1 wordt allereerst ingegaan op de voor
geschiedenis van het stadsbeheerplan: de Tilburgse planvormingstraditie in
houdelijk en procedureel. Vervolgens komt in de paragrafen 2, 3, 4 en 5 het 
stadsbeheerplan zelf aan de orde. Paragraaf 2 geeft een karakterisering van 
het stadsbeheerplan als instrument voor stedelijk beheer. Paragraaf 3 behan
delt het stadsbeheerplan zoals het als structuurplan is vormgegeven, terwijl 
paragraaf 4 vooral ingaat op de beheeraspecten in het plan. In paragraaf 5 
komt de meer praktische uitwerking van het plan als beheerinstrument aan 
de orde, met name ten aanzien van de ingezette signaleringssystemen en de 
gemeentelijke organisatie. 
In paragraaf 6 wordt ten slotte nog ingegaan op enkele vervolgnota 's van 
het Stadsbeheerplan, waarin met name het beheeraspect wat concreter 
wordt uitgewerkt. 

Hoewel de beschrijving een laitische analyse beoogt te zijn van het stadsbe
heerplan Tilburg, is er toch voor gekozen het plan vooral voor zich zelf te 
laten spreken. De feitelijke tekst van het plan (inclusief eventueel geformu
leerde maar nog niet ingevulde beleidsvoornemens) is derhalve uitgangs
punt geweest. Alleen de paragrafen 5 en 6 wijken daar in zoverre van af, dat 
daarbij ook gebruik gemaakt is van vervolgnota's van het stadsbeheerplan 
en van enkele interviews met betrokken ambtenaren. Als zodanig kunnen 
deze paragrafen wellicht beschouwd worden als resultaten van een eerste 
evaluatie van het werken met het beheerplan. 

Lezers die wat meer willen weten over de stad Tilburg zelf en over de diver
se concrete beheermaatregelen die in het Stadsbeheerplan zijn opgenomen, 
kunnen een en ander vinden in bijlage I en II. 

Dank is verschuldigd aan J. Vromans, B. Rutten en G. Veen van de gemeen
te Tilburg dienst Publieke Werken voor hun bereidwillige medewerking bij 
de gegevensverwerking. 

1 Voorgeschiedenis 

Het Stadsbeheerplan Tilburg is de opvolger geweest van twee voorgaande 
belangrijke ruimtelijke-ordeningsplannen voor de stad, nl. het Structuurplan 
Oude Stad (S.O.S.), vastgesteld door de Raad in 1976 met een herziening in 
1983, en het Plan Compacte Stad, vastgesteld in 1985. Het S.O.S. betrof een 
structuurplan voor het gehele stedelijke gebied binnen de ringbanen. Het 
Plan Compacte Stad betrof een visie op met name de binnenstad, het stads
centrum van Tilburg. Hiema wordt wat uitgebreider op beide plannen inge
gaan, omdat ze belangrijke bouwstenen aangedragen hebben voor de plan
ningsvisie en de gehanteerde instrumenten bij het Stadsbeheerplan. 
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ST ADSBEHEERPLAN TILBURG 

1.1 Het Structuurplan Oude Stad 

Het Structuurplan Oude Stad (het gebied bebouwd voor 1955) van Tilburg 
was niet zomaar een structuurplan. Evenals een aantal structuurplannen c.q. 
doelstellingennota 's in andere steden begin jaren zeventig was het de neer
slag van een belangrijke herbezinning op het volkshuisvestings- en ruimte
lijke-ordeningsbeleid van de voorgaande decennia. Die herbezinning was 
noodzakelijk als gevolg van de gegroeide maatschappelijke weerstand te
gen dat beleid. Weerstand tegen de grootschalige aanpak van de stadsuit
breidingen van de jaren vijftig en zestig en weerstand tegen de rigoureuze 
doorbraken in het oude stadscentrum t.b.v. het autoverkeer en de uitbreiding 
van de tertiaire sector. Protest werd aangetekend tegen nog meer afbraak in 
de historische binnenstad en aandacht werd gevraagd voor de onderhouds
achterstand van de bestaande woningvoorraad. Behoud van de aanwezige 
bouwkundige en stedebouwkundige karakteristiek stond voorop. 
Daamaast was men fel gekant tegen de praktijk van de 'blauwdrukplanning' 
of eindtoestandsplanning. Er werd gepleit voor een meer procesmatige 
planning, die rekening hield met veranderende maatschappelijke opvattin
gen. Tegelijkertijd werd aangedrongen op meer en betere inspraakrnogelijk
heden van de bevolk.ing bij de planvorming. 

Voor Tilburg kwam daar nog een groot probleem bij. De neergang van de 
textielindustrie had leegstand en afbraak tot gevolg van grote fabriekscom
plexen die al vanaf de 19e eeuw in het stedelijk weefsel waren opgenomen. 
Grote terreinen (in totaal ongeveer 100 ha) kwamen vrij binnen de ringba
nen en vroegen om een nieuwe bestemming. Ook dat moest binnen het 
structuurplan opgepakt worden. 

Procesplanning en inspraak 
Het gevolg van de geschetste situatie was, dat het structuurplan voor de 
oude stad van Tilburg niet alleen een nieuwe visie presenteerde op de be
·staande stad en de toekomstige ontwikkeling ervan. Het hield tevens een 
concreet actieplan in voor de invulling van deze leeggekomen industrieter
reinen. 
Geheel in lijn met het idee van de procesplanning en het geven van maxima
le inspraakrnogelijkheden voor betrokkenen, bevatte dit actieplan echter 
geen concrete voorstellen voor de bestemming van de terreinen. Het struc
tuurplan leverde daarentegen een set van kwantitatieve randvoorwaarden 
waarbinnen de planvorming op bestemmingsplanniveau flexibel plaats kon 
vinden. (Voor een samenvatting van het structuurplan kan verwezen wor
den naar Stedebouw & Volkshuisvesting, september 1981). 
Het structuurplan introduceerde daarmee een nieuw en bijzonder sturingsin
strument. In het plan waren zogenaamde 'hoofdbestemmingen' opgeno
men. Deze hoofdbestemmingen golden echter niet als feitelijk te realiseren 
bestemming, maar als een 'maximum' -bestemming, gegeven een tegelijker-
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ST ADSBEHEERPLAN TILBURG 

tijd vastgestelde hierarchie van hoofdbestemmingen. Ook aan de hoofdbe
stemming voorafgaande bestemmingen waren derhalve toelaatbaar. 

De volgende hierarchie van hoof dbestemmingen was opgesteld: 
Openbaar groen en/of recreatie 
Woondoeleinden-kleine schaal 
Woon-winkeldoeleinden-kleine schaal 
Gemengde doeleinden-kleine schaal 
W oondoeleinden-grote schaal 
Bijzondere doeleinden-grote schaal 
Winkel-, horeca- en kantoorbestemmingen 
Bedrijfsdoeleinden-grote schaal 
Verkeersdoeleinden 

De bestemming 'woondoeleinden-kleine schaal' kon zo op een later tijdstip 
bijvoorbeeld nog gewijzigd worden in 'openbaar groen'. 

Bij het opstellen van de bestemmingsplarmen ging het derhalve zowel om 
het aangeven van eventuele verschuivingen in de bestemmingen als om een 
precisering van de te nemen maatregelen. Als zodanig betekende dat duide
lijke maar ruime uitgangspunten en randvoorwaarden voor de insprekers bij 
het te ontwikkelen bestemmingsplan. 
Tegelijkertijd was het mogelijk toch al op voorhand een kostenraming te 
maken van de maatregelen die in het st.-uctuurplan opgenomen waren. 

Typologie van gebieden 
Bet structuurplan leverde met name in zijn visie op de bestaande stad ook 
een aantal nieuwe begrippen op. Die begrippen zijn van groot belang ge
weest bij de verdere ruimtelijke beleidsontwikkeling t.a.v. de oude stad en 
voor Tilburg als geheel. Zo is bijvoorbeeld een typologie van gebieden 
ontwikkeld (lintbebouwde hoofdstructuur, secundaire lintbebouwing, clus
terbebouwing, amorfe gebieden e.d.) die het mogelijkmaakte in de planvor
ming meer recht te doen aan de maatschappelijke wens de bestaande stede
bouwkundige karakteristiek positief te waarderen. 

Bijstelling S.O.S., buurtbudgetten 
Na de evaluatie en bijstelling van het S.O.S. in 1983 werd genoemd actie
plan nog concreter vonngegeven in een zogenaamd '100 miljoenplan' voor 
de stadsvernieuwing in de vierjarige periode 1983 tot en met 1986. Gecon
stateerd werd dat inrniddels een duidelijk beeld was ontstaan m.b.t. de in
vulling van de terreinen en de noodzakelijke maatregelen ter verbetering 
van de woningvoorraad en de infrastructuur. Gezien de al vergevorderde 
invulling van terreinen kwam het hoofdaccent derhalve te liggen op verbe
tering van het openbare gebied: straten en pleinen. 
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In verband met de beperkte middelen was het echter zaak tot een priorise
ring van de maatregelen te komen. De vele maatregelen (buurtgerichte en 
bovenbuurtse) werden daarvoor van een 'prijskaartje' voorzien. 

Geheel in lijn met het 'bouwen voor de buurt' -concept werd vanuit dit 100 
miljoenplan aan buurten i.e. buurtcomites jaarlijks een budget (de zoge
naamde buurtbudgetten) verstrekt. Deze buurtbudgetten konden binnen de 
door de raad vastgestelde marges naar eigen inzicht ingezet worden voor de 
noodzakelijk geachte stadsvernieuwingsmaatregelen. Uiteraard was de zeg
genschap over de 'bovenbuurtse maatregelen' minder. 

Goirke-Hasselt 

Kritiek op het S.O.S. 
De geschetste praktijk heeft het structuurplan een zeer uitvoeringsgerichte 
invulling gegeven. Bovendien vond daarbij de besluitvorming gedeeltelijk 
ook nog gedecentraliseerd op buurtniveau plaats. Feitelijk werd daarmee 
het structuurplan als stedelijk beleidsinstrument voor een belangrijk dee! 
uitgehold. Met name de gemeenteraad voelde zich buiten spel gezet door de 
uitgebreide opsommingen van maatregelen. De hoofdlijnen van beleid ver
dwenen uit het zicht en beinvloedingsmogelijkheden waren vrijwel nihil. 
Dit was dan ook een belangrijke aanleiding om uit te kijken naar een nieuw, 
meer beinvloedbaar en flexibel beleidsinstrument. 
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Er was echter nag een tweede aanleiding: De gedecentraliseerde bestem
mingsplanontwikkeling bleek bij de aanpak van het stadscentrum (als een 
wijk zoals andere wijken) niet goed te werken. Een reden was, dat initiatie
ven van investeerders werden ontmoedigd door het erfpachtbeleid. Maar ze
ker zo belangrijk was het feit dat men er ten onrechte vanuit ging dat het 
stadscentrum vanzelf we! zou regenereren. Belangrijke aanzetten vanuit de 
gemeente voor kwaliteitsverbetering van de stedebouwkundige infrastruc
tuur in het centrum bleven om die reden achterwege. 
Tegen deze achtergrond ontstaat het Plan Compacte Stad. 

1.2 Plan Compacte Stad 

In 1985 verschijnt de nota 'Tilburg Compact in Beeld: een keuze.' De nota 
wordt in relatie gezien met het Rijksbeleid neergelegd in Structuurschets 
Stedelijke Gebieden. 
De nota passeert de in het kader van het S.O.S. lopende planontwikkeling 
m.b.t. het centrumgebied. Deze planontwikkeling geeft te weinig stimulan
sen voor een snelle invulling van de lege terreinen in het centrumgebied en 
profileert het centrum van de stad te weinig als aantrekkelijk hart van de 
regio. Het imago van Tilburg moet middels een forse facelift van het cen
trum opgek:rikt warden. 
Belangrijke elementen zijn: prioriteit voor de invulling van de open plekken 
in het centrum middels gemeentelijke bouwinitiatieven (het tweede stads
kantoor) en nieuwe woonmogelijkheden voor hogere inkomensgroepen. 
Daamaast is verbetering nodig van de winkelomgeving en kwaliteitsverho
ging van het winkelaanbod. Verder wordt een stadsbeheerbeleid voorge
steld voor de naoorlogse uitbreidingen en de gerenoveerde vooroorlogse 
wijken. 
Van belang is verder <lat voorgesteld wordt dat barrieres t.a.v. onderhande
lingen met investeerders opgeruimd warden zoals a.a. het erfpachtsysteem 
en de geringe beleidsruimte voor het gemeentebestuur. Belangrijke trend
breuk is echter vooral, dat daardoor voor het eerst de sterk 'bottom up' -ge
richte benadering van het S.O.S. ter discussie wordt gesteld en wordt ge
amendeerd met een veel meer 'top down'-gerichte benadering. 

1.3 Het concept-Stadsbeheerplan 

In 1987 verschijnt de nota ' Koers en Visie', waarin nag duidelijker de weg 
in wordt geslagen van een actief van bovenaf gestuurd 'stedelijk vemieu
wings' -beleid. 
In de nota wordt geconstateerd, dat een stadsbeheerplan nodig is dat een 
integraal vervolg biedt op de sectorale 'inhaaloperaties' van het S.O.S. en 
het Plan Compacte Stad. In 1988 verschijnt dit Stadsbeheerplan in concept 
en wordt in procedure gebracht. 
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Het concept-Stadsbeheerplan is ondanks de wens tot sturend vemieuwings
beleid toch nog vooral een vervolg op de planningstraditie van het S.O.S. 
Opnieuw maakt men gebruik van de in het S.O.S. ge'introduceerde metho
den om op systematische wijze een visie op de ontwikkeling van de stad 
direct te koppelen aan een uitvoeringsprogramrna van concrete maatregelen 
ter realisering van die visie. 

T.a.v. het beheer worden twee hoofdlijnen onderscheiden: innoverend be
heer en conserverend beheer. Voorts worden deze wijzen van beheer (ge
zien de beperkte middelen) bezien vanuit de erkenning dat de versterking 
van de stedelijke economie eerste prioriteit moet genieten. V anuit de optiek 
van de ruimtelijke ordening acht men vooral de volgende thema 's van be
lang: 
- het verbeteren van het imago van de stad, onder meer door het instand

houden en versterken van de hoofd(infra)structuur; 
- het versterken van de regionale functie, onder meer door het benutten 

van de regionale ligging. 

De visie op de ontwikkeling van de stad wordt neergelegd in een groot aan
tal doelstellingen en maatregelen. Deze maatregelen worden uitermate ver 
gedetailleerd, zodat zeer concreet aangegeven kan worden wat ze financieel 
en uitvoeringstechnisch inhouden. Al deze maatregelen worden voorzien 
van een prijskaartje en van een prioriteitsstelling, gerelateerd aan het ge
noemd belang voor de stedelijke economie. 

Het concept-structuurplan stuit op grote bezwaren. Men beschouwt het we
derom als een enorme brei van maatregelen (zie bijstelling S.O.S.). Die 
maatregelen zijn nu dan we! 'gezeefd' met behulp van de nieuwe beleids
uitgangspunten van de gemeente, maar verder blijft men elke samenhang 
missen. Het ruimtelijk facet-beleid is niet veel meer dan de som van gede
tailleerde beslissingen in de verschillende beleidssectoren. Het heeft nau
welijks een eigen gezicht. In ieder geval is dat eigen gezicht onzichtbaar 
geworden in de ingewikkelde inteme afsternrningsprocedures tussen die be
leidssectoren. 
Met name de gedetailleerdheid en de geringe ruimte voor de gemeenteraad 
om ruimtelijk beleid te maken is opnieuw de steen des aanstoots. 
Dat is aanleiding om in februari 1990 met een geheel bijgesteld structuur
plan terug te komen. 
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2e stadskantoor 

2 Het Stadsbeheerplan Tilburg: de globale opzet 

2.1 Criteria voor een stadsbeheerplan 

Er bestaat geen algemeen aanvaarde set van criteria waaraan een stadsbe
heerplan of stedelijk beheerplan moet voldoen. Zelfs het begrip stadsbeheer 
of stedelijk beheer kent verschillende definities en interpretaties. 
Op basis van de bijdragen in <lit Handboek van Smeets en Klarenbeek zijn 
echter in algemene termen wel enige veelgenoemde karakteristieken op te 
sommen, die gelden voqr stadsbeheerplannen. 
Deze karakteristieken zijn te herleiden tot een drietal criteria, waaraan ook 
het Stadsbeheerplan van Tilburg is te toetsen. 

Aandacht voor verschillende vormen van beheer 
Smeets constateert <lat stedelijk beheer in de loop van de jaren verschillende 
inhouden heeft gekregen. In aanvang stond het voor een consolidatiebeleid 
met een tijdige vervalsignalering na de inhaaloperaties van de stadsvernieu
wing. Later kwamen daar o.a. stedelijke vemieuwing, de kwaliteit van het 
openbaar gebied en een structurele aanpak van de naoorlogse wijken als 
nieuwe aspecten bij. Naast conserverende activiteiten worden ook innove
rende activiteiten onder stadsbeheer begrepen. 
In een stadsbeheerplan moet derhalve aandacht besteed worden aan de aan-

c 1-8 SBH I/ 14 



( 

STADSBEHEERPLAN TILBURG 

pak van al deze vormen van stadsbeheer vanuit een totaalvisie op het stede
lijk gebeuren. Een evenwichtige afweging is nodig van het belang van elke 
beheersvorm voor de stad. Beheer op buurtniveau moet ingekaderd zijn in 
het beheer op stedelijk niveau. 
Als zodanig introduceert een stadsbeheerplan een expliciete 'top down' -
benadering. 

Integraal 
Een stadsbeheerplan moet inhoudelijk integraal zijn, <lat wil zeggen aan
dacht besteden aan zowel technische en ruimtelijke als functionele, sociale 
en fi.nancieel-economische aspecten. Dit is noodzakelijk vanwege de pro
blematiek die aan de orde is, en die zich vrijwel nooit beperkt tot een aspect. 
Het is ook noodzakelijk vanuit doelmatigheidsoverwegingen en vanuit de 
eis <lat ook externe partijen een belangrijke rol spelen in het beheer. 
Oin diezelfde redenen moet het integrale karakter niet alleen aanwezig zijn 
in de beleidsformulering - integratie van beleid op de diverse gemeentelijke 
zorggebieden - maar ook integratie in de planuitvoering en planvoorberei
ding. 

Handelingsgericht 
Een stadsbeheerplan moet handelingsgericht zijn. Niet alleen moet aan
dacht besteed warden aan een consistente beleidsfonnulering op stedelijk 
niveau maar ook aan de concrete planuitvoering en planvoorbereiding op de 
lagere schaalniveaus. Vanuit de huidige opvattingen over de gewenste plan
ningsaanpak op gemeentelijk niveau komen twee eisen naar voren. De plan
ningsinspanning mag zich niet beperken tot de interne planningscoordina
tie, maar moet zich vooral ook richten op de probleemgerichte aanpak van 
in buurten gesignaleerde knelpunten. Bovendien moet die plallllingsinspan
ning gericht zijn op een goede samenwerking daarbij met externe partijen. 
Volgens Klarenbeek moet derhalve aandacht besteed warden aan een goede 
probleemsignalering op <lat niveau, aan een duidelijke doelenfonnulering 
en prioriteitsstelling, en aan afspraken over de partijen die rond de tafel zit
ten. Daarnaast client er duidelijkheid te zijn over de instrumenten en finan
ciele middelen, die ingezet warden. Als zodanig houdt een stadsbeheerplan 
een sterke 'bottom up'-benadering in, die in evenwicht gebracht moet war
den met de al genoemde 'top down' -benadering. 

Genoemde karakteristieken zijn zonder meer in het Stadsbeheerplan Til
burg terug te vinden. Wei komen bepaalde elementen wat minder uit de verf 
dan andere. Enerzijds door het aantal pagina 's <lat er aan besteed wordt in de 
nota van het Stadsbeheerplan, anderzijds door de mate waarin een en ander 
geconcretiseerd wordt. 
In de volgende paragrafen wordt nader aangegeven hoe het Stadsbeheerplan 
'scoort' ten aanzien van de drie genoemde criteria. 
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2.2 Stadsbeheer zowel innoverend als conserverend 

In het Stadsbeheerplan wordt stadsbeheer breed gedefinieerd: 
'Bij stadsbeheer gaat het ruwweg om de vraag wat moet worden gedaan om 
de stad op een redelijk peil en bij de tijd te houden, om zo goed mogelijk in 
te spelen op de veranderende behoeften en wensen van de bevolking, bedrij
ven en instellingen en om daarbij zo goed mogelijk gebruik te maken van 
nieuwe kansen en mogelijkheden.' Zowel conserverend als innoverend be
heer vallen hieronder. 

Dat blijkt ook bij de verdere afbakening en operationalisering van het be
grip stadsbeheer. Aan stedelijke vernieuwing als vonn van innoverend be
heer wordt grote prioriteit gegeven maar men acht daarvoor het in stand 
houden van dat 'redelijk peil' noodzakelijk (conserverend beheer): 'Ver
sterking van de stedelijke economie is een hoofdthema van beleid. Maar het 
benutten van kansen en mogelijkheden, gericht op economische versterking 
heeft geen zin als niet gelijktijdig wordt gewerkt aan behoud en herstel van 
datgene wat in de stad al aanwezig is. Een evenwichtig beleid is nodig.' 

Voor redelijk peil wordt in het plan het begrip 'basiskwaliteit' ingevoerd. 
Dat blijkt vervolgens een niet eenvoudig vast te stellen kwaliteit: 'Het be
grip basiskwaliteit is een soort minimum-garantienonn die door de gemeen
te moet worden gehandhaafd, maar waarbij tevens het streven naar geleide
lijke verbetering het uitgangspunt is. De begrenzing daarvan wordt door de 
samenleving als geheel bepaald en is afhankelijk van veranderende opvat
tingen in de tijd. Het begrip basiskwaliteit moet daarom per aspect worden 
gedefinieerd of aangegeven.' 
'Als voorbeelden kunnen worden genoemd de kwaliteit van de woning en 
de directe woonomgeving, het milieu in al zijn facetten, de infrastriictuur, 
de voorzieningen van de stad en de mogelijkheid voor de inwoners om aan 
het maatschappelijke verkeer te kunnen blijven deelnemen. Het begrip ba
siskwaliteit is behalve voor de stad als plaats voor inwoners, ook van toe
passing op de stad als plaats voor bedrijven en voor voorzieningen voor be
zoekers.' 
Op basis van deze gedifferentieerde benadering van het begrip basiskwali
teit wordt in de nota geconstateerd dat het ene gebied een andere beheers
aanpak nodig heeft dan het andere gebied. 

Het begrip basiskwaliteit wordt in het Stadsbeheerplan niet nog verder con
creet gemaakt. Wei wordt een nota hierover in het vooruitzicht gesteld. 

2.3 Stadsbeheerplan als integraal plan 

Het Stadsbeheerplan van Tilburg is een beleidsnota over stadsbeheer in de 
vonn van een wettelijk structuurplan. 
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Het structuurplan uit de WRO heeft vanuit zijn schakelfunctie en ontwikke
lingsfunctie van oudsher de taak gehad een integrale visie te geven op de 
ruimtelijke gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor een stad of 
stadsdeel. Het is een duidelijk facetplanningsinstrument. Klarenbeek merkt 
op dat ook stadsbeheer een vorm van facetplanning is, omdat het zich richt 
op de conserverende en innoverende beheersaspecten van de verschillende 
beleidssectoren. Als zodanig ligt het voor de hand de integrale facet-aanpak 
van het structuurplan ook voor een stadsbeheerplan in te zetten. 

Tilburg heeft daar dus expliciet voor gekozen. Ondanks het feit dat dat be
paalde juridische eisen stelt en ook zwaardere procedures impliceert. 
Het Stadsbeheerplan noemt overigens als argumenten voor de structuur
plankeuze de geringere vrijblijvendheid en de goede ervaringen met het 
S.O.S. Omdat hogere overheden formeel betrokken zijn bij een structuur- . 
plan, kan van hen ook een positieve houding verwacht worden t.a.v. plan
nen en projecten die door hen getoetst moeten worden aan dat structuurplan. 
Anderzijds geeft een structuurplan meer rechtszekerheid voor de burgers. 

Het Stadsbeheerplan 'oogt' ook echt als een integraal structuurplan, maar 
dan ingezet voor stedelijk beheer. Verreweg het grootste dee! van de tekst 
wordt besteed aan de gebruikelijke uitgebreide analyse van maatschappelij
ke ontwikkelingen aangevuld met een beschrijving van de gewenste be
stemming m.b.t. bepaalde gebieden. In die bestemming komt vervolgens 
het beheersaspect naar voren als bepaald wordt of er sprake moet zijn van 
behoud of verandering van de zogenaamde • beheerbestemming '. 

Men kan de vraag stellen of het Stadsbeheerplan ook in de beleidsvoorbe
reiding en -uitvoering op lagere planniveaus haar integrale karakter geheel 
waarmaakt. Het Stadsbeheerplan zelf geeft daarover weinig informatie. Al
leen in de aanpak van de aandachtsgebieden en de indicatoren m.b.t. de ge
wenste basiskwaliteit komt een integrate benadering expliciet naar voren. 

2.4 Stadsbeheerplan als handelingsgericht plan 

Het Stadsbeheerplan wordt in de nota niet alleen gepresenteerd als struc
tuurplan waaraan bestemmingsplannen e.d. te toetsen zijn maar ook als stra
tegie. Een dergelijke karakterisering van het Stadsbeheerplan lijkt terecht. 
Het Stadsbeheerplan is ten aanzien van de concrete uitwerking bewust in 
globale termen en vooral strategisch geformuleerd: meer aandacht voor de 
wijze van aanpak dan voor de concrete beleidsbeslissingen en maatregelen. 

Het Stadsbeheerplan ontleent haar handelingsgerichtheid niet aan het gene
reren van een groot aantal concrete acties, maar vooral aan het introduceren 
van een werkwijze om tot die acties te komen. Daar is ook bewust voor ge
kozen. In het voorgaande is reeds aangegeven waarom het veel meer uitvoe-
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ringsgerichte concept-Stadsbeheerp\an afgewezen werd. Overigens worden 
in het Stadsbeheerplan we! een aantal nota 'sin het vooruitzicht gesteld, die 
aandacht aan die concrete uitvoering van het stedelijk beheer moeten geven. 

In de tekst van het Stadsbeheerplan wordt betoogd een 'beredeneerde ma
nier van werken ' te willen introduceren, waannee men de gefonnuleerde 
doeleinden via maatregelen wil verwezenlijken. 
Allereerst wil men via het Stadsbeheerplan tot een !Jetere interne afstem
ming komen van maatregelen uit de verschillende zorggebieden i.e . dien
sten: het stapelen van portemonnees. Het plan moet leiden tot meer overleg 
en samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke diensten. 
Vervolgens wordt via het Stadsbeheerplan ook een grotere samenwerking 
tussen gemeente en maatschappelijke groeperingen beoogd. 'Stadsbeheer is 
niet al!een een taak van de gemeente. De financiele mogelijkheden van de 
gemeente om (naast alle andere onomkoombare zorgverplichtingen) in de 
stad te investeren, zijn beperkt. Stadsbeheer is daarom een gemeenschappe
Iijke taak. ' 
'Die samenwerking kan op verschillende wijzen worden vonngegeven, af
hankelijk van de aard van de maatschappelijk groepering waarop een be
roep wordt gedaan. Bij de voorbereiding van het Stadsbeheerplan is via een 
uitgebreide inspraakprocedure een inventarisatie gemaakt van mogelijke 
maatregelen in aanvulling op de gemeentelijke voorstellen. Bij de uitvoe
ring kan de samenwerking worden afgestemd op de specifieke situatie. Bij 
grote infrastructurele projecten biedt de constructie van de publiek-private 
samenwerking mogelijkheden waarop in toenemende mate beroep zal wor
den gedaan . Bij het beheer van de woningvoorraad en de directe woonom
geving kan worden gedacht een het sluiten van convenanten met de woning
corporaties. In diezelfde sfeer ligt de samenwerking met de burgers; dat kan 
individueel zijn of in georganiseerd verband op flat-, straat-, buurt- of wijk
niveau. Hierbij moet te' ens worden gedacht aan de mogelijkheden tot be
vordering van zelfbeheer.' 

Zoals blijkt uit deze aanhalingen uit de tekst van het Stadsbeheerplan wordt 
die werkwijze of strategie niet altijd even concreet voorgelegd. De tekst 
spreekt t.a.v. de strategie meer in tennen van mogelijkheid of voornemen. 
Alleen de slothoofdstukken van de nota gaan wat verder in op de operatio
nalisering van het Stadsbeheerplan. Het is jammer dat pas dan een aantal 
instrumenten en werkwijzen gemtroduceerd wordt, die het strategisch han
delingsgerichte karakter van het Stadsbeheerplan ook werkelijk handen en 
voeten geven. 

Dan pas komt de aanwijzing van de zogenaamde ' aandachtsgebieden' in het 
Stadsbeheerplan aan de orde. Dat zijn (woon)gebieden waarvan is vastge
steld, dat de basiskwaliteit (zie onder 2.1) structureel te kort schiet. Even-
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eens wordt pas in die laatste hoofdstukken iets duidelijk over de wijze waar
op prioriteiten in de stadsbeheer-maatregelen worden bepaald en welke in
formatiekanalen en procedures daarvoor gebruikt worden. 

In de hoofdstukken 4 en 5 van deze beschrijving komt dit belangrijke strate
gisch element in het Stadsbeheerplan wat uitgebreider aan de orde. 

3 Het Stadsbeheerplan als structuurplan 

Het Stadsbeheerplan van Tilburg is - althans voor wat betreft zijn uitwer
king als structuurplan - inhoudelijk tot stand gekomen vanuit twee verschil
lende invalshoeken. Enerzijds vanuit een analyse en toekomstvisie met 
betrekking tot de van belang zijnde maatschappelijke ontwikkelingen. An
derzijds vanuit een analyse van de ruimtelijke structuur van Tilburg. 

3.1 Zorggebieden 

De toekomstvisie is geformuleerd per gemeentelijk 'zorggebied'. Het gaat 
dan om de volgende 9 zorggebieden: 
Wonen, Werken, Verzorging, Verkeer, lnfrastructuur, Gemeentelijke 
eigendommen, Milieu, Openbare orde en veiligheid en Landschap. Per 
zorggebied is een inventarisatie gemaakt van de actuele problemen en de te 
verwachten ontwikkelingen. Omdat voor elk van de zorggebieden de te ver
wachten omvang en samenstelling van de bevolking een basisgegeven is, is 
daarvoor een apart hoofdstuk ingeruimd. Om een breder kader te schetsen 
van de te verwachten ontwikkelingen wordt in het Stadsbeheerplan ook nog 
uitgebreid ingegaan op de positie van de stad binnen de stadsregio en in 
Brabant. Een en ander met o.a. verwijzing naar de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening. 

In Bijlage I wordt een samenvatting gegeven van deze inventarisaties per 
zorggebied. 

3.2 Ruimtelijke structuur 

De analyse van de ruimtelijke structuur van de stad is gebaseerd op een in
deling in herkenbare gebiedsdelen. Uitgangspunt daarbij is niet alleen de 
ontstaansgeschiedenis van de gebieden, maar ook de morfologische ken
merken en functie ervan. 
Aldus ontstaat een indeling naar gegroeide of ontworpen gebieden, lijn
structuren en vlakken (woonbuurten, industrie- en groencomplexen), open 
en gesloten gebieden enz. 
Als ondergrens voor de grootte van d~ gebieden en lijnen is een oppervlakte 
van circa 3 ha c.q. circa 1200 meter aangehouden. 
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Een interessant aspect van het Tilburgse Stadsbeheerplan is de poging die 
ondemomen wordt om het plan als structuurplan meer te laten zijn dan al
leen de resultante van de ruimtelijke claims vanuit de verschillende zorgge
bieden. Bewust wordt een vormgevingsaspect toegevoegd aan de verdeling 
van functies over het stedelijk grondgebied. 
Een belangrijk uitgangspunt in het Stadsbeheerplan is namelijk de doelstel
ling om met dit plan het stadsbeeld, het imago van Tilburg bij de inwoners 
of bezoekers te versterken. 'Voor een belangrijk dee! is dat imago een door 
ruimtelijke elementen bepaald beeld: het is gebaseerd op de ervaring van 
het openbaar gebied, zoals straten en pleinen, parken en water, en op de 
omvang van de bebouwing.' Zij bepalen de structuur van de stad. 
De duidelijkheid van de structuur staat echter onder druk van voortdurende 
functieveranderingen in de gebouwde omgeving, en kan daardoor verloren 
gaan. 
Het Stadsbeheerplan heeft tegen deze achtergrond de doelstelling de struc
tuur van de stad leesbaar of beleefbaar te houden of te maken. Men veron
derstelt expliciet een relatie tussen een positief imago en de beleefbaarheid 
van de 'structuur' van de stad. 
'Voor de beleving van de stad is het van belang deze structuur ook ruimte
lijk vorm te geven. Het is een belangrijke opgave om samenhang aan te 
brengen in de stad, ondanks, of misschien we! dankzij, de breuklijnen die in 
de geschiedenis zijn ontstaan.' 
Om deze samenhang te bewerkstelligen is teruggegrepen op de gebiedsty
pologie die al voor het S.0.S. ontwikkeld was (zie paragraaf 1). De S.O.S.
typologie gold alleen het gebied binnen de Ringbanen en daarbij stond de 
invulling van de leeggekomen fabrieksterreinen centraal. In het Stadsbe
heerplan wordt de typologie echter ingezet voor de hele stad en staat de 
gewenste samenhang centraal. Opvallend is bovendien dat de gebiedstypo
logie in het S.O.S. Sterk in het teken stond van behoud en herstel van oor
spronkelijke stedebouwkundige karakteristieken, terwijl bij bet Stadsbe~ 
heerplan de typologie een nieuw en samenhangend stadsbeeld moet 
opleveren. De typologie is daarvoor ook enigszins aangepast. Naast oude 
lijnstructuren zijn bijvoorbeeld ook nieuwe lijnen van belang. 

In Bijlage II worden de verschillende gebiedstypen globaal beschreven. Te
vens wordt aangegeven welke beheerbesternming in het Stadsbeheerplan 
gekoppeld wordt aan een bepaald gebied en hoe daarmee gepoogd wordt de 
'structuur' van de stad te verhelderen en te versterken. 

3.3 Beheerbestemmingen 

De analyses vanuit beide invalshoeken - ontwikkeling zorggebieden en de 
ruimtelijke structuur - komen bij elkaar in het formuleren van zogenaamde 
'beheerbesternmingen' per gebied. 
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Onder beheerbestemming moet in dit verband warden verstaan: de globale 
bestemming die een gebied krijgt in de sfeer van de ruimtelijke ordening. 
Het gaat daarbij niet om de specifieke bestemmingsaanduidingen zoals die 
gebruikt warden op bestemmingsplanniveau. 'Een beheerbestemming moet 
ruimer opgevat warden: Hij duidt veel meer op de rol die een gebied op 
stadsniveau vervult en op de structuur van de stad. Dat brengt met zich mee 
dat binnen een beheerbestemming diverse bestemmingen naast elkaar voor 
kunnen komen. Deze bestemmingen samen moeten dan echter in functio
neel en ruimtelijk opzicht een eenheid vorrnen op stadsniveau.' 
De typologie introduceert dan ook geen rechtstreeks verband tussen ge
biedstype en beheermaatrgelen. Wei gaat het erom dat de karakteristiek van 
een gebied typologisch verduidelijkt wordt bij de realisering van de voorge
stelde beheerbestemming. 

Zoals reeds opgemerkt komt het beheeraspect in het Stadsbeheerplan pas te 
voorschijn als de beheerbestemrningen nader warden gedifferentieerd. 
'Bij het stadsbeheer kan onderscheid warden gemaakt in beheer gericht op 
behoud van de beheerbestemmingen en beheer gericht op verandering van 
de beheerbestemrning. Daarbij zijn het huidige gebruik en de huidige ruim
telijke toestand het uitgangspunt geweest: zodra verandering daarvan wordt 
voorgesteld wordt gesproken van verandering van beheerbestemming, 
onafhankelijk van de bestemmingen in de vigerende bestemmingsplannen.' 
Verder wordt bij 'behoud van beheerbestemming' nog onderscheid ge
maakt in ruimtelijk dan we! functioneel behoud. Behoud van bijvoorbeeld 
de woonbestemming houdt immers nog niet in dat ook de stedebouwkundi
ge opzet gehandhaafd moet warden. 

Het doet overigens soms wat verwarrend aan dat de term 'verandering van 
beheerbestemming' gebruikt wordt als gesproken wordt over de nieuwe be
sterruning van een gebied en niet over de oorspronkelijke besterruning. Zo 
spreekt het Stadsbeheerplan bij nieuwe woonbuurten in uitbreidingsgebie
den over verandering van beheerbestemming. Men bedoelt dan de verande
ring van de aanwezige agrarische besterruriing. 

Uiteraard moet per beheerbesterruning een schets gegeven warden van de 
eisen waaraan dan, gegeven de beheerbestemming, voldaan moet warden. 
Op een aantal punten wordt dat ook in het Stadsbeheerplan gedaan, maar 
voor een aantal beheerbesterruningen warden vervolgnota 's in het vooruit
zicht gesteld. Uiteraard komt hierbij ook de zogenaamde 'basiskwaliteit' 
aan de orde. In de volgende paragrafen wordt dit nader uitgewerkt. 

In schema ziet de opzet van het Stadsbeheerplan (als structuurplan) er dus 
als volgt uit: 
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Schema I 

verzo ing 
verkeer 

werken 
wonen 

zorggebied 
wonen 

analyse van de 
ontwikkelingen 

ruimtelijke 
structuur 

analyse van de 
duidelijkheid 

beheer- per 'lijn' 
bestemming of 'vlak' 

behoud van 
beheerbestemming 

ruimtelijk functioneel 

verandering 
van 
beheerbestemming 

4 Basiskwaliteit en aandachtsgebieden 

SBHlA.eps 

In paragraaf 2 is reeds aangegeven dat de uitvoeringsgerichtheid van het 
Stadsbeheerplan slechts in beperkte mate is vormgegeven. Ook het begrip 
basiskwaliteit wordt slechts globaal in het beheerplan uitgewerkt. 
Enerzijds vindt dat zijn oorzaak in de afwijzing van de uitgebreide lijsten 
van maatregelen en prioriteitsbepalingen in het concept-Stadsbeheerplan. 
Het definitieve plan is daardoor veel strategischer en globaler van opzet ge
worden. De concretisering van het plan in allerlei beheermaatregelen is heel 
bewust achterwege gelaten. Anderzijds wordt het ook noodzakelijk geacht 
het begrip basiskwaliteit eerst per beheerbestemming verder uit te werken, 
alvorens tot concrete maatregelen kan warden overgegaan. Er warden in het 
Stadsbeheerplan een aantal nota's in het vooruitzicht gesteld, die over die 
basiskwaliteit meer helderheid dienen te verschaffen. 

Daarop vooruitlopend wordt in het Stadsbeheerplan (als strategisch plan) 
we! aangegeven hoe men om wil gaan met het begrip basiskwaliteit en het 
inzetten van beheermaatregelen. 
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4.1 Aandachtsgebieden 

Het Stadsbeheerplan maakt onderscheid in dagelijks beheer, t.w. het norma
le reguliere onderhoud, en andere vormen van beheer, die extra middelen en 
aandacht vragen. 
'Voor het grootste dee) van de stad zal ter handhaving van de basiskwaliteit 
het normale onderhoud voldoende zijn. Door systematische inventarisatie 
en incidentele informatic heeft de Dienst Publieke Werken een redelijk in
zicht in de fysieke toestand van de stad. Bekend is ook welke maatregelen 
gewenst of noodzakelijk zijn met het oog op handhaving van of bewerkstel
liging van de basiskwaliteit voor de verschillende aspecten. Voorbeelden 
zijn de toestand van het wegenstelsel en van het openbaar groen-areaal. In 
het verleden zijn op basis van ervaringsgegevens daarvoor onderhoudsbud
getten geraamd. Hand.having van het niveau van het verleden of gewenste 
wijzigingen kunnen in principe worden vertaald in aangepaste vraagbedra
gen.' 

Emmapassage 

'Op een aantal punten in de stad kan met dit normale onderhoud niet worden 
volstaan en dient een grotere inspanning te worden geleverd. In termen van 
stadsbeheer worden dat aandachtsgebieden en aandachtsthema 's genoemd. 
Met nadruk wordt opgemerkt dat in principe in elke beheerbestemming een 
of meer aandachtsgebieden kunnen worden aangewezen. Het kan een 
woonwijk of woonbuurt betreffen maar ook een bosgebied. ' 
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In het Stadsbeheerplan worden al direct een aantal aandachtsgebieden voor
gesteld. Het betreft het centrumgebied, de zuidelijke en westelijke (en noor
delijke) stadsranden. Het zijn gebieden waar veelal sprake is van verandering 
van beheerbestemming. Voor deze gebieden moeten ontwikkelingsschetsen 
opgesteld worden. 
Verder wordt er vanuit gegaan <lat ook een beperkt aantal andere gebieden 
in de stad tot aandachtsgebied aangewezen moeten worden. Gebieden dus 
'waar sprake is van een zodanige cumulatie van problemen <lat er ingrijpen
der maatregelen nodig zijn dan welke onder de term dagelijks beheer gevat 
kU1U1en worden. Voorgesteld wordt om voor de gecoordineerde inzet van 
stadsbeheermaatregelen voor <lit type aandachtsgebied een plan van aanpak 
op te stellen.' 
Naast aandachtsgebieden kunnen ook aandachtsthema's aangewezen wor
den: 'Soms is het gewenst om naast een gebiedsgerichte aanpak een of meer 
beleidsthema 's aan te wijzen voor een geconcentreerde aanpak. Het gaat 
dan om het leveren van een extra inspanning die niet direct gebiedsgebon
den is. Voorbeelden van dergelijke thema 's zijn de verkeersveiligheid, de 
sociale veiligheid of voorzieningen voor gehandicapten.' 

4.2 Indicatoren 

Als het gaat om een beheerbeleid gericht op behoud, dan doet het begrip 
basiskwaliteit expliciet zijn intrede. 'Bij de confrontatie van de gewenste 
basiskwaliteit voor de verschillende gebiedstypen zoals woonwijken, be
drijventerreinen en buitengebieden met de feitelijke situatie worden onge
twijfeld verschillen geconstateerd.' Negatieve verschillen duiden op verval 
want vaak is dan sprake van een zichzelf versterkend proces. Snelle signale
ring is belangrijk: 'Het is dan ook gewenst om dergelijke processen tijdig te 
onderkennen, teneinde door een gerichte aanpak te voorkomen dat er nieu
we stadsvemieuwingssituaties ontstaan. ' 

Het Stadsbeheerplan onderscheidt - althans m.b.t. de woongebieden - 2 in
formatiebronnen: 
'De signalering van verval kan plaatsvinden door daartoe structurele be~ 
leidskanalen in het !even te roepen of aan te wijzen. Overlegvormen tussen 
de gemeente en de woningcorporaties en eventuele andere woningbeheer
ders kunnen hierin en belangrijke rol vervullen. Ook bewoners dienen een 
belangrijke taak te krijgen in het signaleren van verval of andere problemen 
in een woonwijk.' 

'Een ander systeem om vervalprocessen tijdig op te sporen is het periodiek 
uitvoeren van een sterkte/zwakte-analyse per gebied. Daarbij kan worden 
getoetst op fysiek-technische, functionele en sociale aspecten.' 
T.a.v. de fysiek-technische aspecten wordt verwezen naar het project stede
lijk voorraadbeheer, dat samen met de corporaties in gang is gezet. T .a.v. de 
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functionele aspecten wordt gewezen op draagvlakvennindering voor scho
len, winkels e.d., onvoldoende parkeergelegenheid, veranderend gebruik 
van speelvoorzieningen enz. Met betrek.king tot de sociale aspecten wil men 
aansluiting zoeken bij de indicatoren van achterstandsscore die in de wel
zijnssfeer worden gehanteerd. 

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat enige achterstand in de basiskwaliteit ook 
tot beheermaatregelen kan 1eiden zonder dat aanwijzing tot aandachtsge
bied nodig is. Dat laatste is alleen noodzakelijk als structurele achterstand 
dreigt en gerichte inzet van extra middelen vereist is. 
'Het voorstel tot aanwijzing zal meestal het gevolg zijn van de signalering 
vanuit verschillende zorggebieden en de daarmee belaste diensten, dat in 
een situatie niet meer volstaan kan worden met de dagelijkse beheennaatre
gelen, maar dat een meer omvattend of ingrijpend pakket (stadsbeheer)
maatregelen nodig zal zijn. Het is een praktische werkwijze om een aan
dachtsgebied door het College van B en W te laten aanwijzen, nadat de 
raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Stadsvemieuwing over een der
gelijk voomemen is gehoord en advies heeft uitgebracht. Dit is mogelijk in 
het kader van de begrotingsvoorstellen maar in principe ook op andere mo
menten nadat de voorbereiding is afgerond. 
De aanwijzing tot aandachtsgebied houdt het voomemen in tot een extra 
inzet van middelen voor een bepaald gebied gedurende een afgeronde perio
de en ten behoeve van concreet gestelde doelen. Om tot concretisering daar
van te komen wordt voorgesteld de aanwijzing tot aandachtsgebied te laten 
volgen door het opstellen van een plan van aanpak.' 

4.3 Aanpak en coordinatierol in aandachtsgebieden 

In het Stadsbeheerplan wordt gesteld dat een integrale aanpak van aan
dachtsgebieden gewenst is. Ten behoeve daarvan is het noodzakelijk bij de 
opstelling van het plan van aanpak de nodige dwarsverbanden te leggen tus
sen alle betrokken .gemeentelijke instanties, maatschappelijke instellingen 
en groeperingen. 
'Die gezamenlijke opstelling zet zich voort in de uitvoeringsfase. Het te ont
wikkelen plan van aanpak moet een concrete invulling geven aan de ge
wenste stadsbeheermaatregelen, de geraamde kosten en de periode van uit
voering, de aanwijzing van de uitvoerders en de projectcoordinatie alsmede 
het daarvoor benodigde budget. Het ligt voor de hand dat, gezien de aard 
van de in het plan van aanpak op te nemen stadsbeheermaatregelen, in de 
meeste gevallen de dienst Publieke Werken de meest aangewezen instantie 
is om de rol van projectcoordinatie te vervullen. Indien in een bepaald aan
dachtsgebied het hoofdaccent echter ligt op andere problemen dan die van 
de fysieke openbare ruimte of de woningen, is het wellicht aan te raden de 
coordinatie bij een andere (gemeentelijke) dienst of instelling te leggen.' 
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Buurtbeheeraanpak 
In een aantal gevallen is het goed het plan van aanpak de vorm te geven van 
een ' buurtbeheeraanpak'. Dat houdt in <lat speciale aandacht wordt gegeven 
aan de organisatie van de bewoners en aan de ondersteuning daarvan. 'Be
doeling van buurtbeheeraanpak is <lat het proces van uitvoering zodanig in 
overleg met alle betrokkenen wordt opgezet, <lat het uitvoeringsproces zelf 
een positieve factor is in het geheel van alle maatregelen om tot herstel van 
woon- en leefmilieu te komen. Het buurtbeheer is gericht op een nieuwe 
samenwerkingscultuur van alle participanten. Ondersteuning van de buurt
bewoners van een aandachtsgebied is tijdens zo'n project van buurtbeheer 
meer nodig dan in een normale situatie. In het plan van aanpak moet dan 
ook zowel aan de uitvoering als aan de ondersteuning van bewonersorgani
saties afzonderlijk worden ingegaan in concrete termen van mankracht en 
middelen.' 
' In het opgestelde plan van aanpak moet gemotiveerd worden aangegeven 
welke coordinatie tijdens de uitvoering nodig wordt geacht, wie daarvoor 
zorg kan dragen en welke kosten en middelen daarvoor nodig zijn. Na be
stuurlijke behandeling van en instemming met het plan van aanpak zullen 
de volgens het plan nodige middelen opgenomen worden in de begrotingen 
van de betreffende diensten en instellingen of er worden daartoe kredieten 
aangevraagd bij de gemeenteraad. Afhankelijk van de aard van de stadsbe
heermaatregelen zal gedurende een of meerdere jaren een afzonderlijke en 
herkenbare post kunnen worden opgenomen in de begroting. Na die periode 
vervalt de status van aandachtsgebied en is de normale gemeentelijke zorg 
weer van toepassing.' 

Een en ander is gevisualiseerd in schema 2. 

5 Financiering, beleidsvoorbereiding en organisatie 

In deze paragraaf komt de praktische uitvoering van het Stadsbeheerplan 
aan de orde. In paragraaf 2 is al aangegeven <lat een van de belangrijke ka
rakteristieken van een stedelijk beheerplan of een stadsbeheerplan de uit
voeringsgerichtheid is. In paragraaf 5 is gebleken <lat het Tilburgse Stadsbe
heerplan vooral een strategisch plan is. Het bevat voor de onderscheiden 
gebieden geen concrete probleemformulering, prioriteitsstelling en bijbeho
rende maatregelen. Wel wordt aangegeven hoe men tot die probleemanaly
se wil komen en wat de prioriteitsstelling inhoudt. 
Een belangrijke vraag daarbij is hoe de noodzakelijke informatievoorzie
ning 'bottom up' en de feitelijke beleidsbepaling 'top down' plaatsvindt. 
Wat blijft er over van de doelstelling om ook op uitvoeringsniveau tot een 
integrale aanpak te komen? 
In het Stadsbeheerplan van Tilburg is over het een en ander we! enige infor
matie opgenomen. Het blijkt echter noodzakelijk ook andere (meer recente) 
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bronnen daarvoor te raadplegen, zoals de zogenaamde 'jaarprogramma's' 
en de begrotingsstukken. 

Hierna wordt ingegaan op de inf ormatievoorziening en genoemde jaarpro
gramma 's alsmede de wijze waarop de gemeentelijke organisatie is afge
stemd op het stadsbeheer. 
Allereerst wordt echter aangegeven welke financieringsbronnen worden in
gezet. 

5.1 Financieringsbronnen Stadsbeheerplan 

De financiering van het Stadsbeheerplan komt voort uit verschillende bron
nen. Allereerst is er de uitkering van het Rijk op basis van de Wet op de 
stads- en dorpsvernieuwing: circa 15,5 miljoen. Die uitkering wordt aange
vuld met een aanvulling uit de algemene middelen van de gemeente. Het 
totaal bedroeg circa 23 miljoen in 1990. Ook voor 1991en1992 is dit bedrag 
verzekerd. 
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Het Stadsbeheerplan is minder concreet over andere financieringsbronnen: 
'Daamaast zijn er nog verschillende andere posten in de dienstbegroting 
van Publieke Werken, die deels zijn bestemd voor stadsvemieuwing en 
deels voor doeleinden die vallen onder wat nu onder stadsbeheer wordt ver
staan. Dat betreft bijvoorbeeld de posten onderhoud riolering, onderhoud 
openbare groenvoorzieningen, wegenonderhoud en verkeersvoorzieningen 
en bovendien fondsen van het grondbedrijf.' 

Na het verschijnen van het Stadsbeheerplan is echter jaarlijks een jaarpro
gramma opgesteld dat veel exacter aangeeft welke financieJe inzet gedaan 
wordt. De totale begroting van Publieke Werken t.b .v. stadsbeheer in brede 
zin bedraagt in die jaarprogramma 's circa 41 miljoen. In het meest recente 
jaarprogramma is ook een meerjarenraming opgenomen. Die komt voor 
1993 uit op circa 47 miljoen, voor 1994 op 44 miljoen en voor 1995 op 48 
miljoen. 

In het Stadsbeheerplan wordt verder gesteld dat ook andere diensten bijdra
gen in het stadsbeheer: 'Vele andere posten in de verschillende dienstbegro
tingen hebben echter eveneens betrekking op maatregelen die onder het Til
burgs concept van stadsbeheer vallen. Te overwegen valt om dat in de 
betreffende dienstbegrotingen zichtbaar te maken naar analogie van de 
A-B- en C-posten uit het jaarlijks verschijnende Meerjarenplan Stadsver
nieuwing van de rijksoverheid. ' 
In de praktijk is het echter nog niet gelukt dit in het jaarlijkse beheerpro
gramma begrotingstechnisch zichtbaar te maken. 

5.2 lnformatievoorziening en jaarplannen 

Langs twee kanalen wordt het stadsbeheerbeleid geconcretiseerd in de al 
genoemde jaarprogramma 's. Het eerste kanaal wordt gevormd door de jaar
lijkse zogenaamde 'Perspectiefnota' . 
Met de nota 'Koers en visie' (zie 1.3) is de weg ingeslagen van integrale 
beleidsvoorbereiding. Het voomemen werd geformuleerd om voortaan 
speerpunten van beleid te benoemen en daarop ook extra inspanningen en 
(financiele) aandacht te richten. 

Dit integrale beleid wordt geconcretiseerd in de Perspectiefnota 's die vanaf 
1989 elk voorjaar verschijnen. Bij de voorbereiding van de jaarlijkse Per
spectiefnota van de gemeente wordt een inbreng gevraagd van alle betrok
ken gemeentelijke diensten. Daarin kunnen suggesties warden gedaan voor 
concentratie van activiteiten op aandachtsgebieden of aandachtsthema 's. 
Bij de opstelling van de Perspectiefnota warden dan door het college van B 
en W besluiten genomen over die suggesties. Bovendien wordt een gelnte
greerd voorstel aan de raad gepresenteerd. Na behandeling van de jaarlijkse 
perspectiefnota (eind april) warden de besluiten van de raad verwerkt in de 
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opstelling van de concept-dienstbegrotingen. Eerst in de concept-Concern
begroting I, die de bedragen per dienst vastlegt Uuni/juli). Vervolgens in de 
begrotirigen van de produktgroepen binnen elke dienst (concept-Concern
begroting II), in september. Dit beleidskanaal heeft aldus een duidelijk 'top 
down'-karakter. 

Jaarprogramma 's stadsbeheer 
Het tweed~ kanaal wordt gevormd door de zogenaamde 'Jaarprogramma's 
stadsbeheer' en is veel meer bottom up van karakter. 
Op basis van de bestaande sterk uitvoeringsgerichte planningspraktijk heeft 
de gemeente al enige jaren een zeer uitgebreide en gedetailleerde lijst van 
allerlei knelpunten en mogelijke oplossingen voor de onderscheiden gebie
den. Zoals reeds eerder venneld vormde deze lijst een belangrijk bestand
deel van het voorgaande concept-Stadsbeheerplan. Dit opgebouwde be
stand moet uiteraard voortdurend bijgehouden worden: het zogenaamde 
Witboek. Dat gebeurt via de gemeentelijke informatiekanalen (informatie
punt stadsbeheer) en via de projectleiders stadsbeheer. Maar ook bewo
ners(organisaties) of andere stedelijke organisaties worden in de gelegen
heid gesteld suggesties te doen. Bovendien is de traditie gegroeid <lat de 
verantwoordelijke wethouder regelmatig buurten bezoekt om knelpunten en 
wensen te bespreken. Van deze bezoeken worden verslagen gemaakt waarin 
toezeggingen en afspraken zijn vastgelegd. 

Ten behoeve van een meer formele consultatie van bewoners en betrokken 
organisaties wordt elk jaar een conceptjaarprogramma opgesteld op basis 
van het ontstane maatregelenbestand. 
In <lit jaarprogramma wordt ook de concept-verdeling van de gelden uit het 
stadsvernieuwingsfonds opgenomen. In het voorjaar wordt <lit jaarprogram
ma ter visie gelegd en toegestuurd aan de betreffende organisaties. In mei/ 
juni is gelegenheid te reageren. 
Venneldenswaard is in <lit verband, <lat naar aanleiding van de jaarprogram
ma 's in de buurten het initiatief is ontstaan om zogenaamde 'Buurtsignale
menten' op te stellen. Deze Buurtsignalementen bevatten per buurten de 
knelpunten en problemen die daar gesignaleerd worden. 

Een op basis van reacties bijgesteld programma wordt vervolgens in de 
hiervoor beschreven voorbereidingsprocedure voor de begrotingbehande
ling in het najaar geschoven als onderdeel van de dienstbegroting. Indien 
mogelijk wordt het inspraakresultaat al bij de concept-concernbegroting I 
ingebracht. 
De vaststelling van de gemeentelijke jaarbegroting in november betekent 
tevens de vaststelling van het jaarprogramma voor stadsbeheer voor het ko
mende jaar. 

In volgend schema is de procesgang gevisualiseerd. 
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Schema 3 
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5.3 Gemeentelijke organisatie t.b. v. Stadsbeheerplan 

Het Stadsbeheerplan is vrij beknopt in zijn beschrijving van de wijze waar
op intern de aanpak van het stadsbeheer organisatorisch wordt vormgege
ven. 
Grootscheepse aanpassingen binnen de gemeentelijke organisatie warden 
ook niet nodig geacht. Zoals ult het voorgaande is gebleken wordt een sa
menhangende aanpak (stapelen van portemonnees) in de beleidsvoorberei
ding vooral gerealiseerd via de jaarlijkse Perspectiefnota en de dienstbegro
tingen. 

De dienst Publieke Werken vervult de centrale rol in de beleidsvoorberei
ding en uitvoering van het Stadsbeheerplan. Die centrale rol beperkt zich 
echter voornamelijk tot de taken die binnen de eigen dienst gelegen zijn. 
Wel is het een zeer brede dienst. Onder deze dienst vallen namelijk de sec
tor Ruimtelijke Ordening en V olkshuisvesting, de sector Openbare W er ken, 
de sector Grand- en Bouwzaken en de sector Middelen (zie schema 4). 
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De in schema 4 opgenomen Ambtelijke Planningsgroep Stadsbeheer be
waakt de voortgang van de beheermaatregelen in het jaarprogramma en stelt 
het volgend jaarprogramma op. 

T.a.v. de uitvoering krijgt de integrate aanpak pas concreet vorm in de aan
dachtsgebieden of aandachtsthema 's. Het gaat dan zoals hierboven al is ge
meld om tijdelijke aandacht (3 jaar) en in het verlengde daarvan worden dan 
ook op ad hoc-basis projectgroepen gevormd. Binnen deze projectgroepen 
vindt wel daadwerkelijke samenwerking met andere diensten plaats. 
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Geen buurtbureaus meer 
Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is het begrijpelijk, maar wel op
merkingswaardig, dat de gemeente Tilburg de bekende decentrale en vaak 
multidisciplinaire organisatiestructuur, die stamt uit de stadsvemieuwings
periode verlaten heeft. Al enige tijd zijn de toen functionerende buurtbu
reaus stadsvemieuwing opgeheven. De betreffende ambtenaren zijn weer 
ondergebracht in de nu vigerende P.W.-organisatie. In de P.W.-organisatie
structuur functioneren we! nog projectleiders voor bepaalde sectoren van de 
stad, maar die vervullen geen centrale rol in de organisatie van de dienst. 
Wei vormen zij het aanspreekpunt t.a.v. het Stadsbeheerplan voor bewoners 
en instellingen in de stad. 

Kennelijk acht men dus een gedecentraliseerde organisatie t.b.v. het stads
beheer niet gewenst. De noodzaak tot coordinatie is daarentegen vertaald in 
een strakkere centraal gestuurde organisatie. Daarbij is we! zorggedragen 
voor een verbetering van de signaleringsfunctie, m.a.w. een meer open rela
tie met burgers en instellingen in de stad. 

Gebiedsindeling projecrleiders sradsbeheer 
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Op basis van het voorgaande kunnen samenvattend bij P.W. de volgende 
organisatorische aanpassingen t.b. v. het Stadsbeheerplan worden vermeld: 

De zorggebieden Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsver
nieuwing, Monumentenzorg en Openluchtrecreatie zijn daarvoor in een 
sector ondergebracht. 
De projectontwikkelingsfunctie is versterkt, om marktpartijen en over
heid bij elkaar te brengen en initierend op te treden ten behoeve van het 
van de grond krijgen van concrete (bouw)projecten, al dan niet in PPS
verband. 
De k.lantgerichtheid bij de dienstverlening is verbeterd door een centrale 
balie, waar alle publieksfuncties zijn ondergebracht: 

• door introductie van informatiepunt stadsbeheer voor een snelle en pu
blieksvriendelijke signalering; 

• door handhaving van de projectleidersfunctie, als aanspreekpunt over 
het Stadsbeheerplan voor diverse instellingen en organisaties in de stad; · 

• door instelling van een 'vliegende brigade' voor k.leine-klachtenonder
houd. 

Roewe! in het Stadsbeheerplan gesproken wordt over soortgelijke ontwik
kelingen en organisatorische aanpassingen bij andere gemeentelijke dien
sten, kunnen tot nu toe alleen bij de dienst Welzijn aanzetten daartoe gecon
stateerd worden. 

5.4 Externe samenwerking 

In het Stadsbeheerplan wordt onderscheid gemaakt in twee vormen van ex
teme samenwerking. Samenwerking met het particulier initiatief in de vorm 
van publiek-private samenwerkingsprojecten en samenwerking met buurt
organisaties in de vorm van zelfbeheerprojecten. 

Publiek-private samenwerking 
'Publiek-private samenwerkingsvormen zijn vooral geschikt voor projecten 
in het kader van stedelijke vemieuwing waar sprake is van een inbreng van 
de gemeente in de vorm van grond of aanpassing van de open bare ruimte en 
van kapitaalinbreng en ondememersrisico van particuliere zijde. Er kan 
daarbij ook sprake zijn van een gedeeld risico, permanent of alleen in de 
aanvangsperiode. Een aantal Compacte-Stad-projecten is op deze wijze van 
de grond gekomen of in gang gezet en na het stadscentrum bieden wellicht 
ook projecten in de noordelijke en zuidelijke stadsrand daarvoor mogelijk
heden. Pubiiek-private samenwerkingsprojecten zijn overigens geen doe!, 
maar een middel om voor de gemeenschap belangrijke projecten in een ge
zamenlijke inspanning van overheid en particulier te realiseren in situaties 
waarin beide partijen afzonderlijk niet in staat of bereid zijn die projecten te 
realiseren. 
Het motief kan ook gelegen zijn in de wens projecten op een vroeger tijdstip 
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gerealiseerd te krijgen, dan wanneer alleen wordt afgegaan op de marktont
wikkelingen of ontwikkeling van de financiele middelen van de lokale over
heid.' · 

Op dit punt wordt door Tilburg dus aangesloten op een landelijke ontwikke
ling die ook in veel andere steden bij stedelijke vernieuwingsprojecten ge
volgd wordt. In Tilburg concentreert het stedelijk vernieuwingsbeleid zich 
op met name het zuidelijke centrumgebied en de stationszone. 
Binnen de organisatie van de dienst Publieke Werken is t.b.v. PPS-projec
ten de ambtelijke ondersteuning daarvan belangrijk uitgebreid. 

Zeljbeheerprojecten 
'Van zelfbeheer is sprake wanneer een groep belanghebbenden zelf zorg 
draagt voor de behartiging van een bepaald gemeenschaps- dan we! groeps
belang door inzet van eigen werkkracht. Dat kan een groepsbelang betreffen 
<lat de lokale overheid in principe als nuttig en wenselijk erkent en ook wil 
ondersteunen.' 
'Het beheer van de directe woonomgeving lijkt goede aanknopingspunten 
te bieden voor zelfbeheerprojecten. Zelfbeheer biedt mogelijkheden de 
kwaliteit van het woon- en leefklimaat te verhogen. In het recente verleden 
zijn met name op het gebied van de inrichting van de woonomgeving en op 
het gebied van de aanleg van speelvoorzieningen extra voorzieningen 
aangelegd door de gemeente, waarbij van een grote betrokkenheid door be
woners sprake was. De gedachte is <lat op <lit terrein van de directe woon
omgeving meer mogelijk is zoals beheer (of medebeheer) van groenvoor
zieningen, speelterreinen, parkeergelegenheden, binnenterreinen enz. 
Om die projecten te bevorderen wordt in de jaarbegroting een apart budget 
(f 25.000,-) opgenomen. Verwacht wordt <lat zich een proces ontwikkelt 
waarbij nu eens de gemeente, dan weer een groep bewoners het initiatief 
neemt. Ook kan gedacht worden aan inschakeling van de woningcorporaties 
omdatjuist deze woningbeheerders wooncomplexen bezitten waar de grens 
tussen de eigen woning, de gemeenschappelijke ruimten in het wooncom
plex en het openbaar gebied vaag is. In de praktijk blijkt <lat juist in die 
situaties de verwaarlozing, de achteruitgang van sociale controle e.d. het 
eerste optreden; in die situaties is te verwachten <lat het positief effect van 
zelfbeheer ook het grootst is.' 

Ook op <lit punt sluit Tilburg dus aan op de landelijke trends op <lit terrein. 
Speciale of grootschalige projecten zijn overigens op <lit vlak nog niet te 
melden. 

6 Operationalisering Stadsbeheerplan 

Het Stadsbeheerplan is een strategisch plan en als zodanig levert het voor
namelijk hoofdlijnen van beleid en voornemens t.a. v. de concretisering aan. 
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De waarde van het plan, c.q. de bruikbaarheid ervan als planningsinstru
ment komt pas te voorschijn bij de verdere concretisering en invulling van 
voornemens en beleidskeuzen. In het Stadsbeheerplan worden in dat kader 
een groot aantal nota 's of uitwerkingen in het vooruitzicht gesteld. In bijla
ge III is een overzicht van de belangrijkste nota 's opgenomen. 
Op het plan van aanpak Stokhasselt en de tussenrapportage basiskwaliteit 
wordt hierna verder ingegaan. 

6.1 Plan van aanpak Stokhasselt 

In het Stadsbeheerplan zijn een drietal gebieden aangewezen als aandachts
gebied, waaronder de wijk Stokhasselt in Tilburg-Noord. De wijze waarop 
in deze wijk - deels parallel aan het Stadsbeheerplan, deels als uitwerking 
ervan - het beheer is vormgegeven, laat goed zien hoe het stadsbeheer door 
de gemeente Tilburg nader ingevuld wordt. 
Daarbij gaat het om zaken als integrale aanpak met alle betrokkenen, de ge
volgde procedures, de ingezette planfiguren met de bijbehorende beleids
ruimte en de vormgeving van zowel het strategisch innoverend beheer als 
het dagelijks beheer. 
Er blijken interessante parallellen tussen het wijkbeheerplan van Stokhas
selt en het Stadsbeheerplan. Vandaar dat hierna wat uitgebreider ingegaan 
wordt op het beheer in deze wijk. 
Ter introductie volgt eerst een korte schets van de wijk. 

De wijk Stokhasselt is een typische uitbreidingswijk uit de jaren zestig. De 
wijk vormde indertijd de eerste fase van het uitbreidingsplan Tilburg
Noord. Er zijn ruim 2.700 woningen gebouwd voor 10.000 inwoners. De 
stedebouwkundige opbouw van de wijk bestaat uit drie buurten met onge
veer hetzelfde patroon (stempels): laagbouw in het midden met hoogbouw 
aan de randen. Twee hoofdwegen scheiden de buurten van elkaar en vormen 
met de lusvormige buurtontsluitingswegen de hoofdstructuur van de wijk. 
Tussen de woonbuurten liggen drie kleine bedrijfsterreinen. De wijk is ruim 
voorzien van groen: ruim 50 m2 per inwoner. Naast enkele trapveldjes zijn 
er twee grote parken. Er zijn verder twee buurtwinkelcentra, drie basisscho
len en een wijkcentrum. 

De aanwijzing van deze wijk tot aandachtsgebied vond impliciet al plaats in 
1988 bij de behandeling van de begroting 1989, toen de raad verzocht om 
een plan van aanpak voor de wijk. 
In het verlengde daarvan is door de dienst Publieke Werken een nota opge
steld 'Plan van aanpak voor Stokhasselt fase I'. In deze nota wordt voorge
steld formeel het gebied aan te wijzen als aandachtsgebied voor de periode 
1989 tot 1992. 
Die aanwijzing vond pla<tts in jun.i 1989 en werd als zodanig ook opgeno
men in het Stadsbeheerplan. 
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Plan van aanpak voor Srokhasselr, Jase I 
De nota valt uiteen in een aantal verschillende onderdelen. Allereerst wordt 
een schets gegeven van de belangrijkste problemen in Tilburg-Noord en in 
Stokhasselt. Dat betreft dan op de eerste plaats problemen t.a.v. de bouw
technische staat en verhuurbaarheid van de woningen met name in de hoog
bouwcomplexen, die 50% van de woningen omvatten. Voorts gaat het om 
problemen m.b.t. de bevolkingssamenstelling, zoals vergrijzing, !age inko
mens en daling van de bevolkingsomvang. Het draagvlak van verschillende 
voorzieningen komt daardoor in gevaar. 
Ten slotte betreft het ook problemen ten aanzien van de stedebouwkundige 
structuur en de woonomgeving. Met name gaat het dan om de grootschalige 
verkeersvoorzieningen, de ruime doch onduidelijke groengebieden, gebrek 
aan langzaam-verkeersvoorzieningen en orientatieproblemen als gevolg 
van repeterende stedebouwkundige patronen. 

In het verlengde hiervan wordt in de nota naar analogie van het Stadsbe
heerplan per zorggebied (wonen, werkgelegenheid, voorzieningen, infra
structuur, stedebouwkundig beeld enz.) een nadere analyse gemaakt van de 
huidige situatie. Ten behoeve van die analyse is onderzocht welke de sterke 
en welke de zwakke punten zijn in de stedebouwkundige structuur. Daar
naast is een groenstructuurplan voor de wijk opgesteld. In opdracht van de 
woningcorporatie SVW is een onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de 
verschillende hoogbouwcomplexen uitgevoerd. 
Vervolgens wordt in de nota aangegeven hoe dit plan van aanpak in overleg 
met de andere betrokkenen verder kan warden uitgewerkt en uitgevoerd. 
Daarbij wordt uitgegaan van een integrate aanpak. Er zal een projectgroep 
warden ingesteld, die het plan van aanpak verder uitwerkt, met name voor 
wat betreft de uitgangspunten en de te nemen maatregelen. Vanuit de ge
meente is daarvoor gedurende 3 jaar elk jaar f 500.000, - ter beschikking ten 
taste van het fonds stadsvernieuwing. Daarnaast warden ook bijdragen van 
andere betrokkenen verwacht zoals o.a. de woningcorparaties. 
Ten slotte wordt een voorlopig overzicht van uitgangspunten en maatrege
len gegeven. 

De projectgroep 
In september 1989 wordt de projectgroep daadwerkelijk ingesteld. In de 
groep zitten vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten, bewoners
organisatie, parochie, winkeliersorganisatie, politie, welzijnsinstellingen, 
scholen en woningcorporaties. De projectgroep fungeert als platform. Alie 
deelnemende organisaties behouden hun eigen verantwoordelijkheid. 
De drie meest betrokken organisaties (Publieke Werken, bewonersorganisa
tie en woningcorporaties) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de coor
dinatie. 

De projectgroep buigt zich vanaf na jaar 1989 over het plan van aanpak en de 
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voorgestelde maatregelen. Tegelijkertijd wordt begonnen met de eerste 
maatregelen. De projectgroep brengt periodiek advies uit over de besteding 
van de ter beschikking staande middelen. Naast de al voorgestelde maatre
gelen worden ook nieuwe maatregelen bekeken. 
Eveneens wordt gestart met de verdere uitwerking van het plan van aanpak. 
Die uitwerking resulteert niet in een plan van aanpak fase II maar krijgt de 
vonn van een wijkbeheerplan. Publieke Werken neemt hierin het voortouw 
en in januari 1991 verschijnt de 'Nota van uitgangspunten bestenuningsre
geling wijkbeheerplan Stokhasselt'. Na consultatie van de projectgroep is 
die uitgangspunten-nota vastgesteld in het najaar van 1991. 
Iruniddels is de aanpak van Stokhasselt ook als Voorbeeldplan Vierde Nota 
uitgekozen door de minister van VROM. 

Concrete maatregelen 
Uit de brochure van de RPD over het voorbeeldplan kan het volgende geci
teerd worden: 
'De maatregelen voor Stokhasselt zijn globaal in drie clusters in te delen. 
De eerste cluster betreft de woningvoorraad en met name de hoogbouw. Op 
basis van een analyse over de positie van de wijk in de lokale en regionale 
woningmarkt is een aantal lijnen uitgezet. De twee zowel bouwkundig als 
sociaal slechtste hoogbouwcomplexen met 288 woningen worden gesloopt 
(een complex is inmiddels gesloopt). De overige hoogbouw blijft gehand
haafd en krijgt een groot-onderhoud- of een renovatiebeurt. Deze woningen 
zijn van belang voor de voorraad goedkope woningen in de stad. Aanvul
lend worden op de slooplocaties eengezinswoningen in de koopsector ge
bouwd. 
Tevens zijn of worden een aantal andere beheersmaatregelen getroffen. Zo 
zijn huismeesters aangesteld, is per complex een bewonerscomite georgani
seerd met wie beheerplannen worden opgesteld en wordt een verhuisplan 
opgesteld voor de bewoners van de sloopflats. Voor de hoogbouw komt een 
doelgroepgericht toewijzingsbeleid. Dit ontwikkelt zich van een systeem op 
basis van urgentie naar een woonwens- en inplaatsingssysteem. 

Een tweede cluster maatregelen betreft de stedebouwkundige structuur. On
danks de problemen heeft deze structuur ook veel kwaliteiten, zoals de rui
me mate van groen, de aanwezigheid van goede laagbouwwoningen en het 
redelijk goede voorzieningenniveau. De structuur dient echter we! aange
past te worden aan de eisen des tijds. De aandacht gaat daarbij uit naar maat
regelen om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Een zeer op
vallende ingreep daarbij is de uitvoering van een kleurenplan: alle drie de 
buurten krijgen een eigen hoofdkleur om de identiteit en de orientatie te ver
groten. Behalve de sloop van flats zijn andere belangrijke stedebouwkundi
ge ingrepen de voorgestelde herstructurering van winkelvoorzieningen, re
constructie van het Stokhasseltpark en accentueren van de hoofdstructuur. 
Voor de langzaam-verkeersstructuur zijn voorstellen ontwikkeld voor het 
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verbeteren van het verblijfsklimaat voor voetgangers en fietsers, met name 
wat de verkeers- en sociale veiligheid betreft en veel aandacht besteed aan 
de verlichting. Ook wordt gedacht aan een verbetering van de fietsroute naar 
het centrum. 

De laatste clustermaatregelen betreft de sociale vemieuwing. Daarbij gaat 
het om progranuna's op het gebied van 'zorg en educatie' en 'arbeid'. In 
Stokhasselt is al ervaring opgedaan met projecten voor Marok.kaanse jonge
ren, onderwijsvoorrangsbeleid op scholen, eetpunt voor ouderen, opvang 
vluchtelingen en bewoners zelfbeheer (diverse speelvoorzieningen). Be
gonnen is met de ontwik.keling van een banenpool voor het dagelijks beheer 
van de wijk.' 

Wijkbeheerplan in de vorm van een globaal bestemmingsplan 
Analoog aan het Stadsbeheerplan dat als structuurplan is vormgegeven 
wordt ook voor het wijkbeheerplan gekozen voor een planfiguur uit de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. Maar het gaat dan we! om een planfiguur die in 
1985 is toegevoegd: het globale eindplan (zie bijdrage Fortgens in het 
Handboek). 
In de loop van 1993 zal dit eindplan door de gemeenteraad vastgesteld wor
den. Tegen die tijd loopt ook de status van 'aandachtsgebied' voor de Stok
hasselt af. De inmiddels genomen maatregelen hebben ervoor gezorgd dat 
van een structurele achterstand geen sprake meer is. Gevaar voor toekom
stig verval is tot normale proporties teruggebracht. 

De besternmingsregeling in <lit eindplan geeft slechts globale richtlijnen 
voor de bebouwing. Daamaast wordt aangegeven wat de visie is ten aanzien 
van de toekomst van het gebied, alsmede de wijze waarop die visie gereali
seerd moet worden en de te volgen procedures. Omdat de besternmingsre
geling globaal is, kunnen Ben Win een later stadium nog nadere eisen stel
len. 
Het wijkbeheerplan is een plan voor tien jaar, maar door het aangeduide 
strategisch karakter van het plan worden geen concrete maatregelen voor 
die tien jaar opgenomen. Per jaar worden maatregelenprogramma 's opge
steld. Ten behoeve hiervan zal de projectgroep blijven bestaan, maar het is 
te voorzien dat de bijeenkomsten minder frequent zullen zijn. 
Voor wat betreft gemeentelijke maatregelen, worden deze zoals eerder be
schreven (zie 5.2) ingebracht in de concept-begrotingen van de diverse ge
meentelijke diensten. 

Het ligt in de bedoeling een wijksteunpunt of -meldpunt in te rich ten, waar 
knelpunten en problemen gesignaleerd kunnen worden en voorstellen ge
daan kunnen worden voor maatregelen gericht op dagelijks beheer. Dat 
meldpunt kan aldus ook gaan fungeren als contactpunt voor het dagelijks 
beheer in de wijk. 
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Stokhasselt park 

6.2 Nata basiskwaliteit 

Het begrip basiskwaliteit is een sleutelbegrip in het Stadsbeheerplan. Des
ondanks werd het begrip slechts in zeer globale tennen in het Stadsbeheer
plan uitgewerkt. Vervolgnota 's werden in het vooruitzicht gesteld. 

Een definitieve nota is nag niet verschenen, maar in november 1991 kwam 
een tussenrapportage naar buiten. 
Het gaat oak echt om een eerste aanzet voor verdere uitwerking van het be
grip basiskwaliteit. Feitelijk is alleen de basiskwaliteit van woongebieden 
nader onderzocht. Over de andere beheerbestemmingen is niets opgeno
men. Bovendien lijkt tevens het aspiratieniveau uit het Stadsbeheerplan wat 
te zijn teruggeschroefd. Ging het in het Stadsbeheerplan nag om de om
schri jving van de basiskwaliteit per beheerbestemming, nu blijkt <lat alleen 
gepoogd wordt een indicatorenlijst voor ernstige achterstand op te stellen: 
'Het centrale doel is niet het schetsen van streefbeelden voor de buurten, 
maar slechts het ontwikkelen van een hulpmiddel om de gebieden die er het 
slechtst voor staan, op een controleerbare manier te kunnen selecteren. Uit
gangspunt is daarbij <lat het bij het begrip basiskwaliteit in principe gaat om 
de kwaliteitseisen die aan elke woonbuurt gesteld mogen warden.' 
Overigens is een aanvullende nota in voorbereiding, waarin kwaliteit wel 
verder uitgewerkt wordt. 
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De tussenrapportage is desondanks van belang, omdat relevante zaken 
rondom de signaleringsfunctie bij stedelijk beheer nog eens op een rij wor
den geiet. Er wordt een redelijk geslaagde poging gedaan om een hanteer
bare lijst van indicatoren te maken. Daarbij wordt tevens een aanduiding 
gegeven van de mate waarin de noodzakelijke gegevens aanwezig dan we! 
te verzamelen zijn. 

Signalering top down en bottom up 
De tussenrapportage bevat uiteraard een samenvatting van hetgeen in het 
Stadsbeheerplan is opgenomen over basiskwaliteit. In het verlengde daar
van wordt geconstateerd dat een tijdige en adequate signalering van verval 
van het allergrootste belang is. Evenals in hetStadsbeheerplan wordt onder
scheid gemaakt in signalering van onderaf en van bovenaf. 
'Bottom up-signalering vindt op dit moment plaats via de inspraak bij de 
jaarlijkse P.W.-begroting, het informatiepunt stadsbeheer en de stadsbe" 
heer-projectleiders' (zie oak 5.2 en 5.3). 
Binnen de bottom up-benadering past volgens de nota oak de in 5.2 reeds 
genoemde ' rondgang' van de wethouder langs de buurten van de stad. Daar
naast wordt in de nota de mogelijkheid geopperd zogenaamde ' buurtpanels' 
in te schakelen. 'Daarbij warden in elke buurt een aantal mensen gekozen, 
die regelmatig overleg hebben met de gemeente over problemen en maatre
gelen.' 
Geconstateerd wordt, dat het voordeel van deze signaleringswijze is, dat 
'heel direct waarderingen en beoordelingen van bewoners/gebruikers boven 
tafel komen en daamaast in kwalitatieve zin inzicht ontstaat in het waarom 
van bepaalde ontwikkelingen. Aan de andere kant is het een nadeel dat op 
die manier de 'waardering' heel gemakkelijk al bij de fase van signalering 
een rol speelt, waarmee de gewenste, controleerbaar gelijkwaardige behan
deling van de buurten op de achtergrond raakt. Daamaast zijn bottom up
methoden in praktische zin tijdrovend en duur.' 

'Bij de top down-benadering warden via onderzoek op gezette tijden de 
buurten doorgelicht op een aantal aspecten. Een dergelijke benadering le
vert in ieder gevel objectief vergelijkbare resu!taten. De interpretatie daar
van blijft echter moeilijk, omdat slechts delen van de werkelijkheid met el
kaar warden vergeleken. 
Top down-gegevens kunnen echter op een relatief eenvoudige manier pe
riodiek verzameld warden. Statistische gegevens zijn soms reeds aanwezig 
bij de verschillende gemeentelijke diensten.' 

Terecht wordt in de voortgangsrapportage geconcludeerd dat 'het uiteinde
lijke kwaliteit-informatiesysteem zal moeten bestaan uit een combinatie van 
bottom up- en top down-signalering.' 
De tussenrapportage beperkt zich vooralsnog tot de uitwerking van een in
dicatorenlijst voor de top down-signalering. 
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lijst van indicatoren 
Ten behoeve van de totstandkoming van de indicatorenlijst is eerst een uit
gebreide lijst van wenselijk geachte indicatoren opgesteld. In tweede instan
tie is onderzocht welke gegevens ook beschikbaar zijn. 
Bij het opstellen van de indicatorenlijst is uitgegaan van de Zorggebieden 
die al in het Stadsbeheerplan waren opgenomen. 'Het betreft de zorggebie
den: 
won en 
voorzieningen 
verkeer 
infrastructuur 
milieu 
openbare orde en veiligheid 

Per zorggebied is gezocht naar aspecten die voor de (basis)kwaliteit van de 
dagelijkse leefomgeving van belang zijn. Het betreft de volgende aspecten: 

Zorggebied wonen: 
bouwtechnische kwaliteit 
stedebouwkundige kwaliteit 

Zorggebied voorzieningen: 
onderwijsvoorzieningen 
sociaal-culturele voorzieningen 
gezondheidszorgvoorzieningen 
recreatie- en sportvoorzieningen 
groenvoorzieningen 
winkel voorzieningen 

Zorggebied verkeer: 
verkeer 

Zorggebied infrastructuur: 
riolering 
wegbeheer 

Zorggebied milieu: 
milieu 
vervuiling 

Zorggebied openbare orde en veiligheid: 
- sociale veiligheid 

Aan deze lijst zijn drie aspecten toegevoegd, die niet zozeer direct betrek
king hebben op de kwaliteit van de omgeving, maar indirect daar verband 
mee hebben. Het zijn aspecten die inzicht kunnen geven in de oorzaken van 
mogelijke problemen en daarom belangrijke informatie kunnen bevatten. 
Het betreft de volgende aspecten: 
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Algemeen: 
- gegevens m.b.t. bevolking en woningvoorraad 
Zorggebied wonen: 
- woningmarkt 
- sociaal-economische gegevens 

Ten aanzien van deze indicatoren is vervolgens gekeken welke gegevens 
daarbij van belang kunnen zijn en vervolgens is gei'nventariseerd welke da
tabestanden of beleidsgegevens ter beschikking zijn ofter beschikking kun
nen komen. Uiteindelijk is aldus een uitgebreide indicatorenlijst ontstaan 
die verder getoetst zal warden op bruikbaarheid. Het ligt eveneens in de be
doeling om ten behoeve van analysedoeleinden gebruik te gaan maken van 
geografische informatiesystemen. 

In bijlage IV is laatstgenoemde indicatorenlijst opgenomen. 
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Bijlage I Analyses per zorggebied 

Successievelijk komen hiema de analyses per zorggebied uit het schema 
van paragraaf 2 wat inhoudelijker aan de orde. Er is geen poging gedaan 
volledigheid te bereiken. Daarvoor wordt verwezen naar het stadsbeheer
plan zelf. Het gaat hiema met name om een expose van voor Tilburg karak
teristieke gegevens. 

Bevolkingsontwikkeling 
De gemeente Tilburg beschikt over recente gegevens t.a. v. de te verwachten 
bevolkingsomvang. De laatste berekening, t.w. 'Bevolkingsprognose ge
meente Tilburg tot en met 2030' dateert van november 1990. In die bevol
kingsprognose wordt naast een prognose voor een natuurlijke aanwas ook 
een migratieprognose gegeven. De migratieprognose is gebaseerd op mi
gratiegegevens uit voorgaande jaren. Vanwege de ongewisheid van migra
tievoorspellingen is een maximum- en een minimumvariant gekozen: een 
positief, respectievelijk negatief migratiesaldo. De middenvariant gaat uit 
van een migratiesaldo van 0. 

In haar streekplanbeleid gaat de provincie uit van een taakstellend aantal 
inwoners van 167.000. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het een en ander weergegeven: 

jaar minimum midden mcuimum provincie 

1990 156.277 156.277 156.277 
1995 155.661 158.206 160.405 
2000 152.737 158.700 163.665 169.700 
2010 155.915 
2020 147.568 
2030 138.489 

Vanwege de al genoemde ongewisheid van de migratieontwikkelingen zijn 
prognoses voor na 2000 achterwege gelaten. 

Met betrekking tot de bevolkingsopbouw volgt Tilburg de landelijke trends: 
een sterke ontgroening en vergrijzing. 

I.I Zorggebied Wonen 

De gevolgen van hiervoor geschetste demografische ontwikkelingen op de 
woningbehoefte is als volgt. 

De woningbehoefte in Tilburg zal de komende jaren wel toenemen, maar de 
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toename zal steeds geringer worden. Rond het jaar 2005 zal de maximale 
omvang van de woningvoorraad worden bereikt. 
Ontwikkelingen op de woningmarkt geven echter duidelijk aan dat op kwa
litatief niveau vraag en aanbod niet met elkaar in evenwicht zijn. De bouw
produktie zal derhalve in toenemende mate zijn gericht op kwaliteitsverbe
tering in het aanbod. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
noodzaak <lat een dee! van de woningvoorraad uit de markt wordt genomen. 
Naast een geringer wordende uitbreidingsvraag is derhalve een toenemende 
vervangingsvraag te verwachten. 
De afname van de jongere leeftijdsgroepen leidt tot een kleinere vraag naar 
meergezinswoningen. Hierdoor kan in <lit soort woningen leegstand ont
staan. Naast de noodzaak tot gedeeltelijke vervanging van de vooroorlogse 
woningvooraad zal wellicht ook sloop van deze hoogbouwcomplexen 
noodzakelijk zijn. De gemeente gaat uit van een vervangingsvraag van 
150-200 woningen per jaar. 
De vraag naar eengezinswoningen zal toenemen als gevolg van een toena
me van de middelbare leeftijdsgroepen. Ook de vraag naar woningen voor 
ouderen zal groeien. Een gevarieerd aanbod waaronder ook duurdere wo
ningen is derhalve te realiseren. 
Gestapelde woningbouw is alleen gewenst in het stadscentrum. 

In het stadsbeheerplan is de volgende behoefte aan uitbreiding van de wo
ningvoorraad tot 2005 weergegeven, exclusief de vervangingsbehoefte: 

jaren 

1991-1995 
1995-2000 
2000-2005 

neutrale migratie 

2.800 woningen 
I.I 00 woningen 

400 woningen 

positieve migratie 

3.850 woningen 
3.280 woningen 
2.610 woningen 

Bij een positieve migratie (het provinciaal beleid is expliciet daarop gericht) 
is een veel groter bouwprogramma nodig. Er dreigt dan een tekort aan 
bouwlokaties. 
In de bestaande stad is nog een restcapaciteit van circa 2.000 woningen, 
waarvan 600 onzeker. In de Reeshof, het tot nu toe laatste uitbreidingsplan 
van de gemeente nog circa 2.850 woningen. 

1.2 Zorggebied Werken 

Het imago van Tilburg als voormalige textielstad of als oude industriestad is 
achterhaald. 'De oorspronkelijke eenzijdige nijverheid vertakt zich in een 
gedifferentieerde structuur van die nijverheid, waaronder veel bedrijven die 
vallen onder het predikaat 'kansrijk'. De oude puur produktiegerichte in
dustrie ontwikkelt zich naar een moderne industrie waarin de nadruk valt op 
research en ontwikkeling en minder op produktie. Dat is een proces <lat 
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wordt gevolgd door de ontwikkeling van groothandel, zakelijke dienstverle
ning en met name transport.' 
Daarnaast heeft Tilburg zich ontwikkeld tot een onderwijsstad en een stad 
met hoogwaardige medische voorzieningen. Samen met de detailhandel le
vert dat 30% van de totale werkgelegenheid. 

Tilburg heeft ondanks deze positieve differentiatie en groei in de werkgele
genheid nog steeds te kampen met hoge werkloosheidscijfers, zij het dat een 
dalende tendens zichtbaar is. De geregistreerde werkloosheid bedroeg per 
januari 1989 ruim 18% van de beroepsbevolking. In geheel Nederland was 
<lit percentage op die datum 13,9% en voor Noord-Brabant 12,8%. Er bestaat 
de mogelijkheid dat de werkloosheid de komende jaren gaat dalen door het 
afnemend aantal jongeren dat 'intreedt' op de arbeidsmarkt. Hiertegenover 
staat, dat een deelname aan het arbeidsproces door vrouwen een tegenge
steld effect zal hebben. 
Het aantrekken van werkgelegenheid heeft derhalve een uitermate hoge 
prioriteit. 

Tegen deze achtergrond wordt in het stadsbeheerplan veel nadruk gelegd op 
het beschikbaar hebben van een voldoend en ook gedifferentieerd aanbod 
van bedrijfsterreinen. Per 1 januari 1989 was nog 126 ha grond beschikbaar. 
Daarvan was circa 50 ha direct uitgeefbaar op, of aansluitend op bestaande 
grote industrieterreinen. Dat wordt voldoende geacht voor de 4 daaropvol
gende jaren. Er is daamaast echter behoefte aan meer gesegmenteerde the
matische terreinen voor kantoren, transport- en distributiebedrijven en mi
lieubelastende bedrijven. T.a.v. de kantoren wordt nog gesproken over de 
noodzaak van zichtlokaties. Inmiddels is via de kantorennota enige bijstel
ling op dit punt geformuleerd. 
Uiteraard wordt ook de nodige aandacht gegeven aan de bereikbaarheid van 
de bedrijfsterreinen, o.a. door de aanleg van de zogenaamde Noordoosttan
gent en de aansluitende Noordwesttangent. 

Bij een beleid gericht op het aantrekken van bedrijven is niet alleen de be
schikbaarheid van bedrijfsterreinen van belang. Van steeds grotere invloed 
is het hebben van een positief 'produktieklimaat'. Dat wil zeggen een goed 
woonklimaat, goede onderwijsvoorzieningen, medische voorzieningen, re
creatieve mogelijkheden e.d .. In het volgende zorggebied komt dat aan de 
orde. 

1.3 Zorggebied Verzorging 

Onderwijs 
Tilburg is een belangrijke onderwijsstad. Naast de Katholieke Universiteit 
Brabant bevinden zich een groot aantal HBO-opleidingen binnen haar gren
zen. 
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De in gang zijnde schaalvergroting en taakverdeling binnen deze opleidin
gen vraagt een actief beleid om ze vast te houden en uit te breiden. In dat 
kader dienen goede lokaties ter beschikking te zijn nabij de bestaande oplei
dingen en nabij openbaar-vervoersknooppunten. 
In de pas met de landelijke ontwikkelingen zal overigens ook in Tilburg 
sprake zijn van een afname van het aantal Ieerlingen en studenten op mid
delbare scholen en in het hoger onderwijs. Het aantal leerlingen in het basis
onderwijs zal tot het jaar 2005 over de stad als geheel vrij constant blijven. 
Tussen de wijken onderling kunnen wel grotere verschillen ontstaan. Na 
2005 wordt weer een sterke dating voorzien. 

Recreatie-, sport- en groenvoorzieningen 
Tilburg ligt in het midden van een sterk in ontwikkeling zijnde recreatief 
gebied. Op korte afstand liggen belangrijke recreatieve voorzieningen zoals 
de Efteling, de Loonse en Drunense duinen, de Oisterwijkse vennen, de 
Beekse Bergen e.d. 'Tilburg zal op die ontwikkeling moeten inspelen door 
zelf ook een attractief bezoekersdoel te worden voor de verblijfsrecreant in 
Midden-Brabant. In dat kader wordt o.a. voorgesteld een multifunctioneel 
sportcentrum te realiseren in het stadscentrurn. 
Daamaast 'is een forse verbetering van de groenstructuur in de stad en ver
hoging van de kwaliteit daarvan met name ook van belang voor de ontwik
keling van Tilburg als woonstad met de karakteristiek van overwegend 
eengezinswoningen-in-het-groen.' 
Voor openbaar groen, dat uitsluitend een functie heeft voor de directe 
woonomgeving wordt gestreefd naar verrnindering van de onderhoudslast 
door herbestemming van die gronden, door overdracht - in eigendom of be
heer - aan particulieren of door overdracht van beheer aan omwonenden of 
buurtorganisaties in de vorrn van projecten van zelfbeheer. 
Voor openbaar groen op stedelijk niveau is daarbij van belang de handha
ving van de bossen aan de westzijde van de stad, de ideeen en plannen voor 
bosaanleg in Tilburg-Noord en aan de zuidkant van de A58. 

Winkelvoorzieningen 
Tilburg heeft vanuit haar ontstaansgeschiedenis - het aan elkaar groeien van 
een groot aantal verspreid liggende dorpen met eigen voorzieningen - een 
sterk verspreid liggend winkelaanbod. Het winkelaanbod in het stadscen
trum is daardoor relatief achtergebleven bij het aanbod in de centra van 
soortgelijke steden. Uit vele recente onderzoekingen is gebleken dat de aan
trekkingskracht van het centrumwinkelapparaat op de regio ook veel gerin
ger is dan in andere vergelijkbare centrurnsteden. Met de nota Compacte 
Stad is al een beleid in gang gezet om het winkelaanbod kwantitatief en 
kwalitatief fors te verbeteren. Oat beleid heeft zijn vruchten afgeworpen, 
maar aandacht blijft gewenst. In dit kader wordt ook groot belang gehecht 
aan bereikbaarheid van het centrum en voldoende parkeerfaciliteiten. 
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Culturele voorzieningen 
Ook op <lit punt speelt de ontstaansgeschiedenis van de stad een belangrijke 
rol. T.a.v. de stedelijke culturele voorzieningen is een verdere uitbouw en 
concentratie in het stadscentrum gewenst. Grote betekenis wordt in <lit ka
der toegekend aan de komst van de Faculteit der Kunsten inclusief een nieu
we muziekzaal naar het centrum. Anderzijds mag het culturele erfgoed van 
de stad, <lat opgenomen is in de oude linten van de stad niet verloren gaan 
door een al te exclusieve aandacht voor het centrum. Een daarop geent mo
numentenbeleid moet derhalve vormgegeven warden. 

1.4 Zorggebied Verkeer 

Ti Iburg beschikt over een relatief overzichtelijk hoof dverkeersnet. Aller
eerst is er een systeem van stadsringen. De belangrijkste daarvan is de ring
baan random de oude stad (grotendeels het vooroorlogse bebouwde ge
bied). Deze ringbaan stamt als structurerend element al uit de jaren twintig 
van deze eeuw. Vervolgens is er de birmenring die concentrisch gelegen is 
t.o.v. de ringbaan, en die deels bestaat uit oorspronkelijke straten en deels 
ontstaan is uit enkele forse doorbraken in de jaren zestig. In die zelfde tijd is 
ook een dwarsverbinding gerealiseerd van oost naar west, parallel aan de 
spoorlijn. Deze dwarsverbinding geldt tevens als kortsluiting tussen ring
baan en birmenring. Deze verbinding ontsluit ook het centraal station van de 
stad. Zie schema op de volgende pagina. 

Door de grate stadsuitbreidingen in westelijke richting is het westelijk deel 
van de rondweg vrij centraal komen te liggen birmen het bebouwde gebied. 
Bovendien maakte <lit dee! onderdeel uit van een belangrijke noord-zuid
route naar Waalwijk. 
Vandaar <lat al in de jaren vijftig gesproken werd van een stedelijk ' assen
kruis ' gevormd door <lat westelijk dee! van de ringbaan en de genoemde 
kortsluiting langs het station. 
Het zuidelijk dee! van de ringbaan fungeerde tot de jaren zeventig als door
gaande route Breda-Tilburg-'s-Hertogenbosch/Eindhoven. De A58, ten zui
den van de Ringbaan aangelegd heeft toen die functie overgenomen. In het 
S.O.S. is een stimuleringsbeleid opgezet m.b.t. het fietsverkeer. Een van de 
fietsroutes, die in <lat kader is uitgevoerd is de bekende autovrije oost-west
fietsroute dwars door het stadscentrum. 
Een en ander is te zien in genoemd schema. 

Zoals in vele andere steden doen zich congestieverschijnselen voor op de 
beide ringen en zijn er doorstromingsproblemen voor het openbaar vervoer. 
Ook het fiets- en voetgangersklimaat laat ondanks genoemde fietsroutes te 
wensen over. In het verlengde van de vierde nota RO, Het Nationaal Milieu
beleidsplan en het Tweede structuurschema Verkeer en vervoer, wordt in de 
analyse op het zorggebied Verkeer een voorzichtig afremmend beleid 
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noodzakelijk geacht t.a.v. het autogebruik in de stad. Desondanks wordt aan 
de bereikbaarheid van het centrum een hoge prioriteit toegekend. Een goede 
doorstroming op de binnenring is van groat belang. Een extra aansluiting 
vanuit het oosten op deze binnenring wordt nodig geacht alsmede betere 
(gebouwde) parkeervoorzieningen in het centrum. 

In de woonwijken worden snelheidsremmende maatregelen gewenst ge
acht. Op het gebied van stimulering van het openbaar vervoer wordt gedacht 
aan meer voorstadsstations en wellicht een snelle en meer frequente regio
nale treindienst. Oak wordt uitbreiding van het aantal fietsroutes noodzake
lijk gevonden. 
Ter ontsluiting van de grote aan de stadsrand gelegen industrieterreinen 
wordt een derde 'ring' nodig geacht, nl. de zogenaamde Noordoosttangent 
en de Noordwesttangent die in het oosten (maar zo mogelijk oak in het wes
ten) aan moeten sluiten op de A58. Daarmee wordt dan de overbelasting op 
de ringbaan verminderd. 
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In 1990 is een discussienota 'Onderweg naar 2000' door de gemeente uitge
bracht, die verdergaande maatregelen voorstaat. 

1.5 Zorggebied lnfrastructuur 

Onder dit zorggebied vallen o.a. het rioleringsstelsel, het wegbeheer, infra
structurele kunstwerken e.d. Een aantal zaken, zoals reconstructies en uit
breiding van wegen, is onder het zorggebied verkeer meegenomen. 

Rio le ring 
'Het gemeentelijk rioleringsstelsel heeft thans een totale lengte van ca. 600 
kilometer en de vervangingswaarde (prijspeil 1-1-1988) bedraagt met inbe
grip van de rioolgemalen ca. 885 miljoen. Het rioleringsstelsel voldoet aan 
de huidige eisen. Uit inspectieonderzoek is gebleken, dat als verwachte le
vensduur een gemiddelde van ca. 60 jaar een redelijk uitgangspunt is voor 
langere termijnplanningen. Jaarlijks moet derhalve gemiddeld ca. 14,8 mil
joen worden geinvesteerd ter vervanging van dit stelsel. 
In de achterliggende periode is in het vemieuwingsprogramma voorrang 
verleend aan het vernieuwen van riolen in straten en wijken waar stadsver
nieuwingsactiviteiten tot herinrichting of reconstructie van wegen hebben 
geleid. Die combinatie met woonomgevingsverbetering of andere openbare 
werken blijft een belangrijke factor in het opstellen van de concrete jaarpro
gramma 's.' 

Wegbeheer 
'Wegens gebrek aan beschikbare middelen is het onderhoudsbeleid in de 
laatste jaren vooral gericht geweest op instandhouding van de hoofdwegen
structuur. Het onderhoud aan de andere categorieen wegen, zoals wijkver
zamelstraten, buurtstraten en woonstraten, is beperkt gebleven tot k.lein 
onderhoud van minimale omvang. In de komende jaren zal het onderhouds
programma ook voor de niet-hoofdstructuurcategorieen op een hoger ni
veau gebracht moeten worden. Het is daarbij een van de belangrijkste doel
stellingen van stadsbeheer om een systematisch onderhoudsprogramma als 
een van de dragers te laten fungeren voor andere maatregelen van verschil
lende gemeentelijke diensten. De gewenste verbeteringen 'liften mee' met 
die noodzakelijke maatregelen'. 

Naast het systematisch onderhoud blijft er behoefte bestaan aan klantgericht 
incidenteel onderhoud. Daarvoor is een budget gereserveerd en is een ' vlie
gende brigade' bij de dienst Publieke Werken ingesteld. Om de gelegenheid 
te bieden tot een snelle en publieksvriendelijke signalering is bij dezelfde 
dienst het inf~rmatiepunt stadsbeheer ondergebracht. 
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1.6 Zorggebied Gemeentelijke eigendommen 

Verreweg het grootste dee! van het gemeentelijk bezit heeft een openbare of 
semi-openbare functie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het stadhuis, musea, 
wijkgebouwen, sporthallen, zwembaden en parkeergarages. De gemeente 
heeft recentelijk het gemeentelijk woningbedrijf geprivatiseerd. 
'Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk gebouwenbezit is een we
zenlijk onderdeel van het stedelijk beheer. De openbare (gebruiks)functies 
van de verschillende objecten hebben immers veel relaties naar andere as
pecten van het stedelijk milieu.' 
'Wat het onderhoud van het gebouwenbezit betreft zijn de opmerkingen die 
gemaakt zijn ten aanzien van het zorggebied 'infrastructuur' ook hier van 
toepassing. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie voor alle andere 
eigenaren van gebouwde objecten in de stad. Dat geldt zeker voor panden 
die van belang zijn voor het stadsbeeld.' 

I. 7 Zorggebied Milieu en zorggebied Openbare orde en veiligheid 

Een voor Tilburg specifiek beleid wordt bij deze zorggebieden niet ontwik
keld. Wei wordt een gemeentelijk milieubeleidsplan aangekondigd, dat ook 
vrijwel gelijktijdig uitkwam. 

1.8 Zorggebied Landschap 

Tilburg ligt, zoals reeds opgemerkt, temidden van enkele grote natuurgebie
den. Dat neemt niet weg dat volgens het stadsbeheerplan de stad zuinig 
moet zijn op zijn buitengebied, zeker waar natuurwaarden op het spel staan. 
Dat blijkt duidelijk het geval te zijn, gezien het landelijke e.g. provinciale 
beleid inzake Midden-Brabant, waarbij behoud en herstel van natuur en 
landschap centraal staat. De ernstige gevolgen die de moderne landbouw 
heeft voor natuur en landschap en het gehele leefmilieu dwingen in dat ka
der tot een extensiever agrarisch gebruik. Wellicht is een uitruil noodzake
lijk met andere functies zoals bos, recreatie e.d .. Dat sluit ook aan bij de toe
nemende druk vanuit de stad op deze gebieden vanuit recreatief oogpunt. 
Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld allereerst in Tilburg-Noord maar 
later wellicht ook in Tilburg-West en Zuid tot een meer recreatieve bestem
ming te komen middels bosaanleg, een recreatieplas e.d. Een en antler past 
ook in het toeristisch beleid van de regio (Parkland Midden-Brabant). 

Ook voor de verbetering van de stadsrand is een expliciet landschapsbeheer 
nodig: 
'De stad heeft zich ontwikkeld in bebouwde lobben die door groenzones 
warden gescheiden. Die groenzones sluiten bovendien aan of zetten zich 
voort in openbaar-groenelementen in de stad. V oor het benutten van deze 
zogenaamde 'groene inprikkers' wordt gedacht aan parken, volkstuinen, 
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fiets, wandel- en paardrijroutes. Bovendien vormen zij de aanzet voor re
creatieve uitloopmogelijkheden naar diverse richtingen in de omgeving.' 

Wijken in Tifburg 
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Bijlage II Gebiedstypen en beheerbestemmingen 

11.J Gegroeide lijnstructuur 

Tilburg is ontstaan in een Jandschap van zwak glooiende gronden, grenzend 
aan Jagere vlakke gebieden en beekdalen. Deze dalen van de Donge, de Leij 
en de Katsbogten vonnen de lijnvonnige insnijdingen in het landschap. 
Door vestiging van de mens op de overgang van hoog naar Jaag is een stel
sel van gehuchten ontstaan, de zogenaamde 'herdgangen'. In dat patroon 
komen driehoekvonnige ruimten voor, die dienen als drink- en verzamel
plaatsen voor vee. Daarnaast zijn ook straatvonnige nederzettingen ont
staan. Door langzame ophoging van de hogere gronden met potstalmest ont
stonden bolvormige akkers. Op de !age gronden werden weilanden 
aangelegd, overgaand in broekbossen direct grenzend aan de beek. De ver
bindingswegen tussen deze vroege kemen werden later lintvormig bebouwd· 
en zorgden voor een kenmerkende netstructuur, die op veel oude kaarten te 
vinden is. Ook de driehoekige ruimten zijn daarop goed herkenbaar. 
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Wat nu nog over is van deze netstructuur wordt aangeduid als de gegroeide 
lijnstructuur. In het buitengebied betreft het dan de beken en landelijke rou
tes met boerderijen. In de oude stad is die lijnstructuur ook nog herkenbaar 
en hebben een afwisselende bebouwing van woonhuizen bedrijven, winkels 
en soms nog een enkele oorspronkelijke boerderij . De verspreid voorko
mende winkels verdichten zich behalve in het hoofdwinkelcentrum rond de 
Heuvelstraat, nog op andere plaatsen tot wi.nkelcentra, zoals de Korvelse
weg en de Besterdring. Verschillende routes in de lijnstructuur hebben een 
belangrijke ontsluitingsfunctie en behoren tot de categorieen wijkverzamel
straten en aanvullende hoofdwegen. In de uitbreidingsgebieden is de ge
groeide lijnstructuur bijna geheel verdwenen op enkele losse overblijfsels 
na. 

Behoud van de gegroeide lijnstructuur 
In het stadsbeheerplan wordt groot belang gehecht aan het behoud zowel in · 
ruimtelijke als functionele zin van de gegroeide lijnstructuur voor de bele
ving van de karakteristiek van de stad. 
'Dit houdt in dat bijzonder aandacht zal warden besteed aan restauratie en 
onderhoud van monumenten, beeldbepalende elementen en beschermde 
stadsgezichten. Op verschillende plaatsen wordt het beeld nu verstoord door 
kleine braakliggende terreinen, terwijl in de toekomst nog enkele schoolge
bouwen zullen warden gesloopt. Zoveel mogelijk moet continuiteit warden 
aangebracht met binnen deze hoofdbestemming passende middelen, zoals 
bijvoorbeeld individuele bebouwing, gesloten wanden, bouwen in de rooi
lijn, huizen met kappen of verticale geleding; daarmee is overigens niet ge
zegd dat modeme, gestapelde bebouwing wordt uitgesloten. In het buiten
gebied behoeven de linten ruimtelijke markering door bomen of soms door 
aanvullende bebouwing.' 

In functioneel opzicht moet de rijke functiemenging behouden blijven met 
bijzondere aandacht voor de woonbebouwing. 
'Op sommige plaatsen binnen de bebouwde kom, in de stadsrand en in bet 
buitengebied, is het doorgaande karakter van de lijnstructuur over langere 
stukken onderbroken door latere ingrepen. Hier moet getracht warden, door 
vormgeving of inrichting van de openbare ruimte, de verbinding te herstel
len. Wanneer dit een grotere ingreep betreft is dit op de kaart, door stippel
lijnen aangegeven.' 
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Gegroeide lijnstructuur met winkelcentra 

11.2 Ontworpen lijnstructuur 
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Tot deze structuur warden gerekend de vanaf 1830 aanwezige interlokale 
hoofdwegen, zoals de Bredaseweg en de Bosscheweg. Ook daaraan is een 
afwisselende en karakteristieke bebouwing ontstaan. 
Sindsdien zijn als interlokale infrastructuur nog toegevoegd de spoorlijn, 
het Wilhelminakanaal, de A58 en de noord-zuid-verbinding Goirle-Waal
wijk. 

Stedelijke hoofdstructuurlijnen werden gevormd door de aanleg van de 
Ringbaan, delen van de binnenring en uiteraard de belangrijke hoofdwegen 
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in de uitbreidingsgebieden. Deze hoofdwegen zijn daarbij vaak geaccen
tueerd middels parallel daaraan geprojecteerde hoogbouwcomplexen. 
Aan deze ontworpen lijnstructuur zijn ook een aantal andere bestemmingen 
gekoppeld, die deze lijnstructuur ruimtelijk en functioneel versterken: met 
name kantoren- en onderwijscomplexen (zie hierna bij complexen). Oat 
geldt onder andere het onder zorggebied 'Verkeer' genoemde assenkruis, 
waaraan veel van dergelijke complexen gelegen zijn. Bijvoorbeeld veel 
middelbaar- en hoger-onderwijsinstellingen, alsmede de KUB. 

Behoud en verandering van de ontworpen lijnstructuur 
Evenals bij de gegroeide lijnstructuur staat bij het beheer van de ontworpen 
lijnstructuur behoud in functionele en ruimtelijke zin voorop. Ook bij de 
veranderingsvoorstellen aangaande de ontworpen lijnstructuur geldt als uit
gangspunt dat daardoor de 'leesbaarheid' van de stad verbeterd moet wor
den. Voorgesteld wordt daarom om belangrijke verkeerswegen verder te 
ontwikkelen als lokaties voor kantoorcomplexen (o.a. het assenkruis) en in 
sommige geva!len m.n. in het centrum ook hoogbouwwoningen. Ondanks 
de leegstandsproblemen in de hoogbouwcomplexen langs de hoofdwegen 
in Tilburg-Noord wordt ook daar gepleit voor enige voorzichtigheid met de 
sloop ervan i.v.m. verlies van een passende randbebouwing, mede vanwege 
de geluidswerende eigenschappen. 

11.3 Besloten woonbuurten 

In de aanvankelijk open gebieden tussen de oude verbindingswegen verre
zen vanaf ca. 1800 tientallen textielfabrieken en later ook woonbuurten voor 
de werknemers. Vee! industriegebouwen binnen de oude stad zijn inmiddels 
vervangen door woningen. In vrijwel alle gevallen gaat het om ontworpen 
woonbuurten (na 1901, de Woningwet). Slechts in een enkel geval nabij het 
centrum gaat het om gegroeide woonbuurten. Vrijwel al deze woningen 
hebben al een of meerdere renovaties achter de rug. 
In alle gevallen gaat het om besloten woonbuurten, ook bij de invulling van 
de leeggekomen fabrieksterreinen is gestreefd naar gesloten bouwblokken. 

In 1955 raakte de oude stad vol. De laatste bebouwing vond plaats tangs de 
ringbanen, waardoor de oude stad vanaf de ringbanen gezien nieuwer lijkt 
dan hij werkelijk is. Aan de westzijde werden de eerste uitbreidingswijken 
gerealiseerd. De bouwblokken zijn wederom gesloten maar niet meer op de 
hoeken van het blok. In het openbaar gebied komt steeds meer openbaar 
groen. Langs de grote open groen- en verkeersruimten staat middelhoge be
bouwing, die de laagbouwbuurten begrenst en als zodanig, zoals hiervoor al 
aangegeven, meer bij de lijnstructuur behoort. 

Na 1965 vinden de uitbreidingen plaats in Tilburg-Noord. Ook daar vindt 
men voornamelijk half gesloten laagbouwblokken wederom omsloten door 
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in dit geval hoogbouwflats (lijnstructuur). Het aantal gestapelde woningen 
overstijgt in sommige buurten de laagbouwwoningen. 

De nieuwste uitbreiding (Reeshof) is weer aan de westkant van de stad en is 
wederom voomamelijk in laagbouw in gesloten rechthoekige bouwblok
ken. In zeer beperkte mate is middelhoogbouw aanwezig. 

Van de 60.000 woningen in Tilburg is tweederde dee! gebouwd als eenge
zinswoning, de rest als meergezinswoningen. 

Behoud van woonbuurten 
In het stadsbeheerplan warden globaal een aantal beheermaatregelen opge
somd die in het teken staan van het behoud van de bestaande woonbuurten 
in ruimtelijk en functioneel opzicht. 
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In ruimtelijke zin wordt geconstateerd dater een grote verscheidenheid aan 
woonbuurten is met eigen karakteristieken die voortkomen uit de ontstaans
geschiedenis van de buurten. 'Het beleid is erop gericht deze ruimtelijke 
duidelijkheid te behouden en waar nodig te herstellen of versterken. Daarbij 
wordt beseft dat woningen niet het eeuwige !even hebben en dat ook stede
bouwkundige structuren kunnen verouderen. Dat wil zeggen dat voor elke 
wijk het moment zal komen waarop men voor de keuze staat: conserveren 
of vernieuwen. Steeds meer dreigt door plaatselijke vernieuwing en ver
waarlozing van de plaatselijke karakteristiek, een stedebouwkundige men
gelmoes te ontstaan, waardoor het moeilijk wordt te weten waar men zich 
bevindt. Voor het beheer op stadsniveau is het van belang dat de stad bestaat 
uit grote herkenbare eenheden (gebiedstypen) met een eigen identiteit. 
Daarnaast is het van belang dat bewoners een ruime keuze aan woonrnilieus 
wordt aangeboden. De huidige opbouw van Tilburg met wijken uit de diver
se perioden van de stedebouwkundige geschiedenis biedt daarvoor in de 
toekomst voldoende mogelijkheden.' 

In functioneel opzicht wordt geconstateerd dat de kwaliteit van de wonin
gen en woonomgeving nogal verschilt per buurt. De woningen in de oude 
stad zijn een, soms twee keer gerenoveerd. 'Op <lit moment speelt de vraag 
of ook aan een volgende renovatie moet worden begonnen, of <lat voor een 
geleidelijke vervanging van woningen en stedebouwkundige structuur moet 
worden gekozen. De woningen in de oudste gedeelten van de naoorlogse 
wijken Het Zand en Wandelbos hebben voor het grootste gedeelte een grote 
onderhoudsbeurt gehad. Voor de woonbuurten in Tilburg-Noord geldt <lit in 
veel mindere mate, terwijl in alle wijken van de nieuwe stad aan de woon
omgeving nog te weinig is gedaan.' 
'In alle woonbuurten wordt gestreefd naar inrichting van 30 km/u-gebieden. 
Daartoe moeten verspreid over alle buurten verkeersremmende maatregelen 
worden getroffen. Toename van het particuliere autobezit noodzaakt tot de 
aanleg van aanvullende parkeer- en verkeersvoorzieningen. De norm voor 
het centrum is l pp/woning omdat daar ook openbare parkeergelegenheid is. 
In de overige woongebieden is de norm intussen al 1,5 pp/woning.' 
'Wat betreft het groen zal een aantal normen richtinggevend zijn: bij speel
terreinen mag de maximale loopafstand van en naar de woningen tussen de 
500 en 800 m zijn, terwijl voor trapvelden 300 m geldt. Per inwoner zal ca. 
10 m2 structureel groen in de directe woonomgeving aanwezig moeten 
zijn.' 
'Ten behoeve van het woonrnilieu in de woonbuurten in de oude stad is op 
verschillende plaatsen verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven ge
wenst.' 

Verandering van woonbuurten 
Bij beheennaatregelen gericht op verandering van de woonbuurten gaat het 
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met name om invulling van enige vrijgekomen terreinen in de oude stad en 
de nieuw te ontwikkelen woongebieden in de Reeshof. 

11.4 Open woonbuurten 

Het gaat hier om de zogenaamde villa- of vrije-sectorbuurten. Tilburg kent 
maar een beperkt aantal van deze buurten: het gaat om slechts een achtste 
dee! van de eengezinswoningen. Een vooraorlogse buurt is de woonbuurt 
random het voormalige Elisabethziekenhuis. De naoorlogse buurt Zorg
v lied is gebouwd in de jaren vijftig. Als tegenoffensief tegen de suburbani
satie is in begin jaren zeventig de wijk Blaak ontwikkeld. 
In beperkte mate zijn ook bij de nieuwste uitbreidingen (Reeshof) open 
vri je-sector-buurten opgenomen. 

Behoud en verandering open woonbuurten 
Uiteraard staat behoud voorap bij de bestaande open woonbuurten. In het 
stadsbeheerplan warden daarnaast nieuwe terreinen aangewezen voor open 
woonbuurten, zowel binnen de oude stad als in de uitbreidingsgebieden. 

11.5 Complexen 

Tot de gebouwde complexen behoren (groepen) gebouwen op veelal parti
culiere terreinen. Het zijn bedrijven-, kantoor- of onderwijscomplexen. De 
kantoren- en onderwijscomplexen liggen bijna allemaal aan de ontworpen 
lijnstructuur. 
Industrieterreinen hebben een zo grate omvang, dat zij warden beschouwd 
als zelfstandige 'industriewijken'. Ten slotte wordt ook een categorie bij
zondere voorzieningen onderscheiden, waarvan de graene inrichting en om
geving beeldbepalend zijn, zoals sportterreinen, volkstuinen en begraaf
plaatsen. 

Behoud en verandering van complexen 
In het stadsbeheerplan warden een aantal beheermaatregelen voorgesteld 
m.b.t. bovengenoemde complexen. T.a.v. de kantoor- en onderwijscom
plexen zijn bij de lijnstructuur al reeds beheermaatregelen opgesomd. T.a.v. 
de bedrijfsterreinen warden een aantal maatregelen voorgesteld die zowel 
op behoud van bestaande terreinen zijn gericht als op uitbreiding van het 
aantal terreinen. Het gaat dan om het creeren van een ruim aanbod van ge
differentieerde en representatieve bedrijfslocaties. 
'In het algemeen kan binnen de verschillende bedrijfssectoren een toename 
van de aandacht voor representativiteit warden geconstateerd. Dit heeft 
mede geleid tot de behoefte aan een gedifferentieerd aanbod van industrie
terreinen, waarbij bedrijven met dezelfde ruimtelijke wensen elkaars nabij
heid kunnen kiezen.' 

SBH 1/59 c 1-53 



ST ADSBEHEERPLAN TILBURG 

ORIE SOORTEN WOONBUVRTEN 

V·.Jt/FI 9egroeidt-, beslomi WOCf\buU"len 

LJ ontworpen, besloten woonbuurten 

LJ ontWOf'"~n. open woonbuurten 

Ook t.a.v. de 'groene' complexen zijn er maatregelen gericht op behoud 
(vooral de sportvoorzieningen) maar vaak ook op verandering. Bijvoor
beeld een recreatieve of industriele bestemming voor de vuilstortlocatie ten 
noorden van de stad en de recreatieve bestemming van een zandwinning 
eveneens in het noorden. 

l/.6 Besloten groen 

Hieronder vallen bossen en parken zowel binnen de stad als aan de stads
rand. Ze warden ingedeeld naar de hoofdfunctie, te weten een recreatie-, 
natuur- of produktiefunctie. 
Tilburg heeft maar een beperkt aanbod van parken binnen de stad. Wei zijn 
er parken aan de stadsrand. Deze parken hebben uiteraard een recreatieve 
functie. Vooroorlogse parken zijn het Wilhelminapark (in de oude stad), het 
Wandelbos en het Leypark (aan de stadsrand), alle ontworpen door Leo-
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nard Springer in Engelse landschapsstijl. Naoorlogse parken zijn parken 
aangelegd als onderdeel van de stadsuitbreidingen en soms als groene zone 
tussen de woonbuurten of woonwijken: Stokhasseltpark en Quirijnstokpark. 
Terreinen met een natuurfunctie worden gekenmerkt door weinig verande
ring in gebruik, de aanwezigheid van veel <lier- en plantensoorten en een 
grote ruimtelijke verscheidenheid. Ze liggen aan de rand van de stad en veel 
bosterreinen ontlenen hun waarde aan de ligging in een beekdal of moeras
gebied. 
Bossen met een produktiefunctie zijn er nauwelijks. 

Behoud en verandering 
Behoud van de genoemde bestaande parken is van het grootste belang. 
Maatregelen zijn nodig i.v.m. sociale veiligheid en een adequaat onder
houd. Verandering is aan de orde bij aanleg of uitbreiding van parken aan de 
stadsrand en de aanleg van een nieuw park in het noordoosten van de oude 
stad. 

II. 7 Open groen 

Open groen bestaat uit akkers en weiden; daarmee is dit gebiedstype onder
scheiden van de besloten bossen en parken. Ook dit groen wordt onderver
deeld naar de hoofdfuncties, te weten recreatie-, natuur- en produktiefunc
tie. Ook hier gaat het veelal om terreinen, waar de oorspronkelijke 
agrarische structuur van bolle akkers en !age weidegebieden in de beekda
len nog herkenbaar is. 

Behoud en verandering 
In het stadsbeheerplan wordt wederom een groot aantal beheermaatregelen 
opgesomd zowel voor het behoud als voor verandering van het besloten dan 
we! open groen. Een en ander uiteraard afhankelijk van de functies van dat 
groen. Geconstateerd wordt dat er maar een beperkt aanbod binnen de stad 
zelf aanwezig is. Er is ook maar een zeer beperkte uitbreiding daarvan mo
gelijk (bijvoorbeeld het St.-Pieterspark i.p.v. een te slopen woonbuurtje en 
het Kromhoutpark i.p.v. een gesloopt kazemecomplex). Er wordt daarom 
veel aandacht gegeven aan de inrichting van het stadsrandgroen. Ten noor
den van de stad zal bijvoorbeeld 100 ha produktiebos worden aangelegd met 
tevens een recreatieve bestemming. 

11.8 Centrum 

Dit gebied wordt als een apart gebied opgevat vanwege de hoge ruimtelijke 
dichtheid, de functionele variatie en de gebruiksintensiteit. 
'Het gebied aan weerszijden van de zuidelijk cityring, dat hier onder cen
trum wordt verstaan, heeft niet een beheerbestemming, maar omvat ver
schillende beheerbestemmingen. In het licht van de centrale rol die het cen-
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trum speelt in het functioneren van de stad, is het echter gewenst om het 
centrum ook als geheel te behandelen.' 

Behoud en verandering ( 'vernieuwing ') 
Het stadsbeheerplan onderscheidt ook t.a. v. het centrum een aantal beheer
maatregelen op zowel ruimtelijk als functioneel gebied. 
Op ruimtelijk gebied: 
'Uitgangspunt bij het beheer van het centrum is dat de karakteristieken van 
de verschillende gebiedstypen zo goed mogelijk tot uitdrukking warden ge
bracht, terwijl tegelijkertijd het door sterke intensivering van het ruimtege
bruik noodzakelijkerwijs samengaan van deze kwaliteiten van oud en nieuw 
op een goede manier wordt vormgegeven. 
Dit houdt in dat nader bezien zal warden of de lijst van beschermde stadsge
zichten en monumenten aangevuld moet warden ten behoeve van het be
houd van de bijzondere karakteristiek van de gegroeide (lijn)structuur. 
Maar het betekent ook dat verschillende nieuwe toevoegingen zullen plaats-
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vinden waar de ontworpen structuur onvoldoende begeleiding en daardoor 
soms een negatieve uitstraling heeft.' 

Op functioneel gebied: 
'Er warden vier zones in het centrum onderscheiden. Het gegroeide woon
gebied in het midden en aan de zuidkant van het centrum wordt beschermd, 
waarbij een specifieke bevolkingsopbouw met een groot aantal (alleen
staande) ouderen en jongeren vanzelfsprekend is.' 
'De kantorenzone langs het spoor zal zich met name moeten richten op kan
toren met een baliefunctie voor het stedelijk en regionale verzorgingsge
bied. 
Het winkelgebied zal worden uitgebreid, zodanig dat via Heuvelstraat, Em
mastraat en Stadhuisplein-noord een circuit ontstaat.' 
'De zone gekoppeld aan de Zuidelijke cityring kent een bijzondere vonn 
van diensten: het is een bestuurs- en cultuurgebied. Naast verschillende toec 
voegingen (stadskantoor en Faculteit der Kunsten) moet hier ruimte worden 
gevonden voor uitecnlopende podiumactiviteiten.' 
'Meer bewaakte fietsenstallingen kunnen de keuze voor de fiets stimuleren. 
Ten aanzien van het autoverkeer moet filevonning op de cityring in ieder 
geval worden voorkomen. Maatregelen daarvoor kunnen zijn: het opvangen 
van parkeerders in parkeergarages op de hoeken van de cityring, koppeling 
van deze garages aan een geautomatiseerd informatiesysteem waannee on
nodig zoekend rondrijden wordt voorkomen, en dosering van de aanvoer op 
de toevoerwegen naar het centrum.' 
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Bijlage III Vervolgnota's op het stadsbeheerplan 

Een overzicht van belangrijke vervolgnota 's, met vermelding van gereed
komen tot maart 1992. 

- Plan van aanpak Stokhasselt (aandachtsgebied) 
- Plan van aanpak Vogeltjesbuurt (aandachtsgebied) 
- Plan van aanpak Uitvindersbuurt (aandachtsgebied) 
- Nota toekomst 183 woningen Groeseind 
- Nota voorraadbeheer woningbouw 
- Nota volkshuisvesting 
- Nota woonruimteverdeling 
- Nota kantoren 
- Nota monumentenbeleid 
- Masterplan beeldende kunst 2e fase 
- Ontwikkeling recreatieve zone Wilh.-kanaal 
- Nota groen 
- Nota detailhandel 
- Nota verkeersmilieukaart 
- Nota noordoosttangent 
- Nota fietsverkeer 
- Nota parkeren centrum 
- Integraal basisrioleringsplan 
- Bedrijfsplan rioleringen 

Nota grondbeleid 
- Beleidsanalyse landbouw- en bosbedrijf 
- Gemeentelijk milieubeleidsplan 

Nota structuur en stadsbeeld 
- Studie Moerenburg 
- Studie bedrijfsterrein bij de Spinder 
- Nota Heuvel 
- Nota Reeshof 
- Nota basiskwaliteit tussenrapport 
- Nota systematiek bevolkingscontacten SBP maatr. 
- Nota systematiek projecten zelfbeheer 
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Bijlage IV Toelichting bij de indicatorenlijst 

Bij deze toelichting is eveneens nagegaan in hoeverre de gewenste gege
vens aanwezig zijn. Indien die gegevens pas op termijn beschikbaar kunnen 
komen wordt <lat aangegeven met ('B'). 

Algemeen 

1 Achtergrondgegevens: 

Een aantal algemene gegevens is nodig om een beeld te vormen van de ach
tergrond waartegen de uitkomsten van de overige indicatoren bekeken moe
ten worden. Bevolkings-, woningvoorraad- en enkele andere algemene ge
gevens vormen zelf geen directe indicatie voor (basis)kwaliteit, maar 
hebben daar slechts indirect verband mee: ze kunnen voor gesignaleerde 
probleemvelden de aard en oorzaak van problemen verduidelijken. 

Zorggebied wonen 

1 Woningmarkt: 

Woningbezetting: 
Grote veranderingen in het gemiddeld aantal personen per woning, in de 
tijd gezien (een sterke stijging of daling), kan op problemen duiden. 
Mutatiegraad: 
Een sterke stijging van het aantal vrijgekomen woningen in een buurt 
kan op problemen duiden. 
Leegstand: 
Een hoog leegstandscijfer (aantalfpercentage woningen dat !anger dan 
drie maanden leeg staat) kan op problemen duiden. 
Verhuisgeneigdheid: 
Een hoog percentage ingeschreven woningzoekenden uit een buurt kan 
op problemen duiden. · 
Voorkeur woningzoekenden voor een buurt: 
Het aantal woningzoekenden dat ingeschreven staat voor een bepaalde 
buurt kan een indicatie zijn voor de waardering (positief/negatief) van 
inwoners van Tilburg voor die buurt. 
Woningweigeringen: 
Wanneer het aantal aanbiedingen dat een corporatie moet doen om vrij
gekomen woningen weer te bezetten hoog is, kan <lit een indicatie zijn 
voor een negatieve waardering van inwoners van Tilburg voor een be
paalde buurt. 
Prijs/kwaliteitsverhouding: 
Met behulp van het woningwaarderingsstelsel van de rijksoverheid is 
een vergelijking te ma ken tussen de verschillende woning en qua pri js/ 
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kwaliteitsverhouding. Indien de prijs/kwaliteitsverhouding ongunstig is 
(hoge 'puntprijs'), zal een selectief migratieproces gestimuleerd war-
den. · · 

2 Bouwteclmische gegevens: 

Ouderdom: 
Ouderdom van woningen kan een belangrijke indicatie zijn voor de 
bouwteclmische kwaliteit van woningen. 

- Jaar van renovatie: 
Hoe ouder de renovatie hoe grater de kans op bouwtechnische gebreken. 
Onderhoudskosten: 
Hoge onderhoudskosten op het gebied van mutatie-onderhoud, klach
ten-onderhoud, schoonmaak-onderhoud en onderhoud vanwege vanda
lisme, kan duiden op problemen. 
Bouwtechnische kwaliteit (B): 
Een globale aanduiding van de bouwtechnische staat van de woningen 
vormt een directe indicatie voor (basis)kwaliteit. 

3 Sociaal-economische gegevens: 

Economische waarde van woningen: 
Een daling in de gemiddelde economische waarde van de woningen in 
een buurt kan duiden op problemen. 
Huurachterstand: 
Een hoog percentage woningen met huurachterstand kan duiden op 
sociaal-economische problemen. 

4 Stedebouwkundige gegevens: 

Hoogbouw: 
Hoogbouwwoningen zijn over het algemeen minder geliefd en hebben 
een hoger risico t.a. v. sociale controle c.q. veiligheid. Een hoog percen
tage hoogbouwwoningen duidt daarom op een grate gevoeligheid voor 
·problemen. 
Buurtwaardering bewoners: 
- Het AGB-Intomart enquete-onderzoek meet het oordeel van bewo
ners over hun buurt. 
Buurtwaardering deskundigen ( B): 
De nota Vorm zal in de toekomst op wijk-/buurtniveau het oordeel van 
stedebouwkundigen over de stedebouwkundige kwaliteit van de buurten 
gaan geven. 

c 1-60 SBH l/66 



ST ADSBEHEERPLAN TILBURG 

Zorggebied voorzieningen 

Basisonderwijs: 

Leerlingen aantallenjprognose: 
Een sterke daling of stijging van het leerlingenaantal op de verschillende 
basisscholen kan op problemen duiden. 
Bereikbaarheid scholen (B): 
De basisscholen kunnen op kaart aangegeven worden. Voor de bereik
baarheid vanuit de verschillende buurten, is zowel de afstand als de ver
keersveiligheid van belang. 

2 Kinderopvang: 

Capaciteit peuterspeelzaal/aantal peuterbezoeken: 
Het aantal 0- tot 4-jarigen per buurt ten opzichte van het aantal peuter
plaatsen geeft een indicatie voor de kwaliteit/toereikendheid van de 
voorziening. 
Bereikbaarheid kinderdagverblijven: 
De kinderdagverblijven kunnen op kaart warden aangegeven. Voor de 
bereikbaarheid vanuit de verschillende buurten is met name de afstand 
van belang. 

3 Sociaal-culturele voorzieningen: 

Dienstencentra voor bejaarden: 
De aanwezigheid en bereikbaarheid van dienstencentra voor bejaarden 
is van belang voor de kwaliteit van de woonomgeving. Daarbij moet ge
keken worden naar het (toekomstig) aantal ouderen dat van de voorzie
ning gebruik moet maken. 
Voorzieningen voor jongeren: 
Afhankelijk van het aantal jongeren in de buurt/wijk client een aantal 
voorzieningen aanwezig te zijn. 
Wijk- en buurthuizen: 
De aanwezigheid en bereikbaarheid van wijk- en buurthuizen is van be
lang voor de kwaliteit van de woonomgeving. 
Stedelijke voorzieningen: 
De afstand tot stedelijke voorzieningen is een onderdeel van de kwaliteit 
van de woonomgeving. 

- Aantal baanlozen per wijk: 
Het aantal baanlozen in een buurt of wijk is een indicatie voor het 
welzijn/sociale klimaat in buurt/wijk en voor de behoefte aan mogelijke 
voorzieningen. 
16-17-jarigenjpartiele leerplicht: 
Het aantal partieel leerplichtigen is een indicatie voor de mate van ach-
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terstand, omdat het opleidingsniveau vaak bepalend is voor de kwaliteit 
van de arbeid. Tevens is het aantal partieel Ieerplichtigen een indicatie 
voor de behoefte aan specifieke voorzieningen. 
Organisatiegraad van de bewoners (B): 
Het aantal (!eden van) verenigingenfbewonersorganisaties vormt een in
dicatie voor de hechtheid van de sociale structuur en zegt daarrnee iets 
over het welzijn in de buurten. 

4 Gezondheidszorgvoorzieningen: 

Beroep op huisartsen (B) : 
Het aantal hui.Sartsbezoeken per inwoner zegt iets over de gezondheids
situatie in de buurten. Het is niet mogelijk deze gegevens via de huisart
sen te krijgen. Daarom is opname van hierop gerichte vragen in het 
AGB-Intomart-onderzoek aan te bevelen. 
Beroep op geestelijke gezondheidszorg (B): 
Evenals het beroep op huisartsen vormt het beroep op geestelijke ge
zondheidszorg een indicatie voor de gezondheidssituatie in de buurten. 

5 Recreatie- en sportvoorzieningen: 

Bereikbaarheid/spreiding van de voorzieningen: 
Een aantal algemene voorzieningen (buitensportvelden. sportzalen/ 
hallen en volkstuinen) wordt op kaart gezet. De (gemiddelde) afstand 
vanuit de buurten tot deze voorzieningen is een aspect van kwaliteit van 
de woonomgeving. 

6 Groenvoorzieningen: 

Hoeveelheid groen per inwoner: 
Aantal m2 per inwoner vormt een indicatie voor de kwaliteit van de 
woonomgeving. 
Bereikbaarheid parkenjtrapvelden/speelt:tinen: 
Parken, trapvelden en speeltuinen warden op kaart gezet. De (gemiddel
de) afstand vanuit de buurten tot deze voorzieningen is een aspect van 
kwaliteit van de woonomgeving. 
Kleine speelvoorzieningen: 
Kleine speelvoorzieningen (voor jonge kinderen) dienen in de woon
buurten aanwezig te zijn. Kwaliteit en veiligheid van de voorzieningen 
dienen meegewogen te warden. 

7 Winkelvoorzieningen: 

Voorziening dagelijkse goederen: 
Voor de kwaliteit van woonbuurten is de aanwezigheid van winkels 
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voor dagelijkse goederen van belang. Deze winkels worden op kaart ge
zet. 

Zorggebied verkeer en infrastructuur 

Verkeer: 

Parkeergelegenheid per woning: 
Voldoende parkeerruimte is een aspect van de kwaliteit van de woon
omgeving. In de beginjaren '80 is in de Nota Parkeren het beleid t.a.v. 
het aantal parkeerplaatsen per woning vastgelegd. De daarin vastgeleg
de normen, gedifferentieerd naar woningtypen en stadsdeel, zijn in de 
loop der tijd bijgesteld. Ook in de nabije toekomst zullen de parkeemor
men heroverwogen worden. 
Voorziening openbaar vervoer: 
V oor de woonbuurten zijn met name de busverbindingen van belang. 
Buslijnen en halteplaatsen kunnen op kaart worden gezet, wat een beeld 
van de ruimtelijke spreiding van de voorziening geeft. Zowel de (gemid
delde) afstand tot een halteplaats als de intensiteit van de dienstregeling 
zijn voor de kwaliteit van de voorziening van belang. 
Verkeersveiligheid (B): 
Het aantal verkeersongevallen naar verkeersdeelname wordt geregi
streerd door de (rijks)Dienst Verkeersongevallen Registratie. Deze regi
stratie is met name op de hoofd-, wijk- en buurtontsluitingswegen ge
richt. Omzetting van deze gegevens naar subwijkniveau vereist de 
nodige arbeid. 
Trillingshinder (B): 
Trillingshinder wordt voomamelijk veroorzaakt door zwaar verkeer in 
combinatie met een ruw wegdek. Meting van de grondtrilling vindt tot 
nu toe slechts incidenteel (naar aanleiding van klachten/problemen) 
plaats. Het systematisch meten van grondtrilling zal zeer arbeidsinten
sief zijn. 
Bezettingsgraad parkeerruimte ( B): 
Zowel een tekort als een overschot aan parkeerplaatsen kan een negatief 
effect op de kwaliteit van de woonomgeving hebben. De bezettings
graad van de parkeerruimte in woonbuurten zegt iets over de mate waar
in behoefte en voorziening op elkaar aansluiten. Onderzoek naar de be
zettingsgraad van de parkeerplaatsen in woonbuurten vindt tot nu toe 
alleen incidenteel (naar aanleiding van klachten/problemen) plaats. 
Verkeersintensiteit in de straat (B) : 
Er bestaan 140 verkeers-telpunten, verspreid over de stad, waarvan ieder 
jaar 60 a 70% geteld wordt. Deze telpunten liggen echter met name in de 
hoofd- en wijkontsluitingswegen. Voor de woonbuurten zou aanvullen
de informatie nodig zijn. 
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Verkeerssnelheid in de straat (B): 
De meeste woonbuurten zijn verkeersluw ingericht. Er vindt echter geen 
systematische controle op het verkeersgedrag van motorvoertuigbe
stuurders plaats. 

2 Riolering: 

Kwaliteit rioleringen: 
In het kader van het RIOB (Rioolbeheer) wordt de riolering van Tilburg 
gelnspecteerd. Het resultaat daarvan wordt op een eenduidige manier 
vastgelegd en beschreven in een classificatiesysteem. Er wordt een kwa
liteitsindeling gehanteerd van 1 tot en met 5, waarbij 1 = een goede kwa
liteit, en 5 = een slechte kwaliteit. 

3 W egbeheer: 

Kwaliteit van de bestrating: 
In het kader van het RA WEB (Rationeel Wegbeheer) wordt de kwaliteit 
van de wegen gelnspecteerd. De resultaten hiervan worden ingedeeld in 
de categorieen 1 t/m 5, waarbij 1 = goed, en 5 = zeer slecht. 

Zorggebied milieu 

Milieu: 

Hinderscore bedrijven en horeca: 
De overlast die verschillende bedrijvenfhorecavestigingen (onderver
deeld naar sbi-categorieen) kunnen leveren is vastgelegd in een systeem 
van hinderscores. Deze (theoretische) overlast kan per buurt worden 
weergegeven. 
Gegevens uit Milieu lnformatie Systeem: 
Vanuit het Milieu lnformatie Systeem (MIS) zal het op termijn mogelijk 
zijn gegevens op buurtniveau aan te leveren over o.a. geluidshinder, 
luchtverontreiniging en bodemverontreiniging. Bij de ontwikkeling van 
het MIS zal, waar mogelijk, rekening worden gehouden met de behoefte 
aan informatie vanuit de nota Basiskwaliteit. 

2 V ervuiling: 

Vervuiling van de openbare ruimte (B) : 
Vervuiling van de straat- en pleinruimten is met name toe te schrijven 
aan drie vervuilingsbronnen, te weten: zwerfvuil, hondepoep en beklad
ding van gebouwen (graffiti). Er vindt tot nu toe geen systematisch on
derzoek plaats naar de mate van vervuiling van de openbare ruimte. Het 
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is gewenst om daarin op termijn wel te voorzien, bijvoorbeeld door de 
hoeveelheid opgehaald veegvuil te wegen. 

Zorggebied openbare orde en veiligheid 

1 Sociale veiligheid: 

Geregistreerd vandalisme/criminaliteit: 
De Gemeentepolitie van Tilburg registreert delicten in de volgende cate
gorieen: inbraken in woningen, inbraken in gebouwen, diefstal door 
middel van braak, diefstal uit en vanaf auto's, diefstal met geweld, ver
nielingen, zedenmisdrijven. Roewe! de registratie afhankelijk is van de 
aangiftebereidheid van burgers (welke in somrnige categorieen laag is), 
geeft zij toch een beeld van de ruimtelijke verdeling van feitelijk ge
pleegde delicten. 
Onderzoeksgegevens AGB lntomart: 
Het bureau AGB lntomart verricht, in het kader van het project Bestuur
lijke Criminaliteits-preventie, o.a. onderzoek naar de feitelijke ervarin
gen van mensen met vandalisme/criminaliteit in hun woonomgeving, en 
naar hun onveiligheidsbeleving. 
Onveiligheid van de openbare ruimte (B): 
De dienst P.W. werkt aan de ontwikkeling van een Plan van Aanpak So
ciale Veiligheid. In <lat kader ligt het in de bedoeling om, aan de hand 
van de toetslijst sociale veiligheid, voor de hele gemeente de sociaal on
veilige plekken in kaart te brengen. 
Klachten sociale veiligheid (B): 
Een aantal corporaties registreert klachten van bewoners naar aard van 
de klacht: burenhinder, overlast huisdieren, drugsgebruikf-handel, alco
holisme, geweldpleging en prostitutie. Onderzocht zou moeten worden 
in hoeverre deze registratie door alle corporaties op een uniforme wijze 
gedaan kan worden, en in hoeverre deze gegevens gekoppeld kunnen 
worden aan klachten die op diverse andere plaatsen (bij Politie en Pu
blieke Werken) binnenkomen. 
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