Textielplein Tilburg

Textielplein Tilburg - Wij gaan voor een levendig Textielplein!
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Waar ligt het Textielplein?

Het Textielplein ligt in de wijk ‘de Hasselt’ in Tilburg. Het groene plein ligt binnen
de ringbanen, ongeveer tussen het TextielMuseum en de Hasseltrotonde. Het
Textielplein is veruit de grootste groene openbare ruimte in deze buurt.

Wat is het Textielplein nu?

Het Textielplein is eigenlijk een park
van bijna 2 hectare. Er zijn grote
grasvlakken, oude en jonge bomen,
heestervakken en zelfs een rozenperk.
Het park is voor het eerst aangelegd
rond 1956, en rond het jaar 2000 is er
nog een kleine herinrichting geweest.
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Waarom moet hier iets gebeuren?

Op dit moment wordt het Textielplein vooral gebruikt om de hond uit te laten. Op
zich is daar niets op tegen. Het zorgt voor sociale contacten en van vroeg tot laat
is er toezicht op het plein. Er is wel een nadeel: niet iedereen ruimt de
hondenpoep zo netjes op, terwijl er wel 2 poepbakken staan. Er ligt nog veel te
veel hondenpoep. Daardoor kan het park niet goed voor andere dingen gebruikt
worden, zoals voetballen, picknicken of andere activiteiten.

Een andere zorg is de kwaliteit van de bomen en andere beplanting. De
paardenkastanjes in het zuidelijke deel zijn allemaal ziek en vallen om. De 60
jaar oude essen zien er nog goed uit, maar hebben te lijden van foutparkeerders
die de boomspiegels kapot rijden. Meerdere plantvakken hebben grote kale
plekken. In het hele park staan maar 3 bankjes, waarvan 1 in de losloopren.
Geen wonder dat mensen het Textielplein vooral gebruiken om de hond uit te
laten. Dat vinden wij zonde: dit mooie park kan een echte ontmoetingsplek zijn
voor de hele wijk.
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Hoe gaan we dat veranderen?
Veranderen doen we samen. Daarom zijn we gestart met een Facebookcommunity. Via Facebook delen we ideeën, activiteiten en evenementen. We
hebben nu zo’n 120 leden!

We zoeken contact met bewoners en ook met bedrijven en organisaties in de
buurt. In ons bewonersinitiatief zitten mensen van de Wijkraad Goirke-Hasselt en
van Contour de Twern. We hebben contact met de wijkregisseur van de
gemeente, Jaap Quispel, de Diamantgroep die het groenonderhoud doet en
Traverse SMO die het zwerfvuil opruimt. Afhankelijk van de activiteiten zoeken
we contact met bedrijven en organisaties in de buurt.
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Wat doen we al en wat gaan we doen?

Elke 3e woensdag van de maand
hebben we een zwerfvuilactie. Dat is
snel te organiseren en iedereen kan
aansluiten. Hiermee laten we zien dat
we een actieve groep zijn die zelf de
handen uit de mouwen steekt.
Op 3 januari hadden we een vuurwerkopruimactie en nieuwjaarsborrel.

In 2015 gaan we verschillende activiteiten en evenementen organiseren op het
Textielplein.





In maart - april gaan we ludieke acties voeren tegen de hondenpoep.
Ideeën verzamelen we op Pinterest.
Zondag 19 april is ons eerste evenement, hopelijk in samenwerking met
het Textielmuseum: DOEN op het Textielplein. Met flexibele materialen
toveren maken we van het park een openluchtmuseum. Bezoekers kunnen
mee doen in ons openluchtLAB. Niet alleen mooi als versiering maar ook
om problemen te agenderen en om te laten zien hoe je het park anders
kunt gebruiken.
Er zijn ook al ideeën voor een sportdag, een rommelmarkt, picknick en
natuurlijk een groot buurtfeest.

Alle activiteiten staan of komen in onze AGENDA
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Enquête

Dat zijn leuke ideeën maar we willen iedereen laten
meedenken. Daarom hebben ook een enquête
ontwikkeld. In februari vragen de mensen in de buurt
hoe zij het plein graag willen gebruiken, welke kansen
zij zien en hoe ze daaraan mee willen helpen. Deze
enquête is digitaal via onze site in te vullen en bij 1000
adressen rondom het Textielplein komt hij in de bus. Op
donderdag 12 maart bieden we de resultaten aanbieden
tijdens de wijkschouw.

Subsidies en sponsoring
We onderzoeken ook kansen voor subsidies en sponsoring. Zo bezochten we een
bijeenkomst over crowdfunding. We willen niet alleen onze zorgen en wensen
inleveren bij de gemeente, maar kijken hoever we op eigen kracht en samen met
de buurt kunnen komen. We vertrouwen erop dat de gemeente dan ook een
bijdrage zal leveren.

Hoe kan ik meedoen?
1) Meedenken, mee discussiëren en op de hoogte blijven
Zit je op facebook? Wordt dan lid van onze Facebook-groep, Daar kun je
meedenken en mee discussiëren. En natuurlijk ben je dan het snelst en
makkelijkst op de hoogte van onze activiteiten en kun je je aanmelden voor
evenementen.
Zit je niet op facebook? Geen probleem! Via onze site blijf je ook op de hoogte:
http://textielpleintilburg.nl
2) Activiteiten (mee) organiseren
Als je graag mee wilt helpen met het organiseren van activiteiten, of alleen op
die dagen zelf een handje wilt komen helpen, stuur dan een mailtje naar
textielpleintilburg@gmail.com
3) Groenteam
We zoeken nog mensen voor een groenteam. Heb je groene vingers en vind je
het gezellig om een paar keer per jaar lekker buiten aan de slag te zijn, stuur
dan ook een mailtje naar textielpleintilburg@gmail.com

Tot op het Textielplein!
Initiatiefgroep Textielplein Tilburg
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