November 2014 is het bewonersinitiatief Textielplein Tilburg gestart om samen met de
buurt het Textielplein beter te gebruiken. Het plein is een mooie groene ruimte in de wijk
met grote bomen, maar mensen laten er vooral de hond uit. De laatste jaren vallen er
zieke bomen om. Deze worden (nog) niet vervangen. Sommige plantvakken zijn kaal of
versleten en er staan maar drie bankjes. Dat kan beter, mooier en gezelliger.
Daarom organiseert Textielplein Tilburg in 2015 diverse activiteiten. Een voorbeeld is de
maandelijkse zwerfvuilactie. Op de planning staan ook een ludieke actie tegen het
hondenpoepprobleem, een rommel- en kunstmarkt, culinaire en muzikale activiteiten. Op
zondag 19 april organiseren we samen met diverse organisaties in de wijk ons eerste
evenement.
Textielplein Tilburg heeft ook een enquête gehouden om te achterhalen welke kansen de
buurt ziet voor het Textielplein. De belangrijkste thema’s zijn:
1. Hondenpoepoverlast: aanpak hiervan is een belangrijke voorwaarde voor meer en
beter gebruik van het plein.
2. Spelaanleidingen voor kinderen op het plein.
3. Meer en betere verlichting op het plein.
4. Meer en betere zitgelegenheid.
5. Speel- en ontmoetingsplek: dit kan veel meer reuring geven aan het Textielplein.
6. Behoud bestaande kwaliteiten: de bomen en de grote open ruimte.
7. Groen: bomen vervangen, kale plantvakken invullen en meer bloemen.
8. Verkeer: er wordt langs het Textielplein te hard gereden en de weg door het park
moet beter oversteekbaar zijn, ook voor rollators e.d.
9. Paden: deze wateren slecht af, staan regelmatig onder water en zijn daardoor
glad en onveilig.
10. Vernieuwing hondenren: niet op een plek waar nu graag kinderen spelen, niet te
dicht bij een speelplek. Ook moet de ren het park niet in stukken verdelen.
11. Levend Water: bewoners staan open voor water op het Textielplein. Onderzoek
hiernaar moet vooraf gaan aan andere inrichtingsmaatregelen.
(ergens los op de pagina: “Super goed initiatief!”)

