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Theresia volop in beweging 
Een ‘Clarissenklooster’ voor nieuwe bewoners, een gerenoveerde 
Deprezfabriek, een nieuwe multifunctionele accommodatie 
(MFA), nieuw onderdak voor de dieren van kinderboerderij Maria 
Goretti, wellicht een nieuwe Moskee in de Stedekestraat. Allemaal 
veranderingen die tonen dat Theresia volop in beweging is.
Maar de allergrootste ontwikkeling is die van de Spoorzone. De 
werkplaatsen van het spoor komen leeg te staan en zullen deels 
worden gesloopt. Binnen twintig jaar staat hier een nieuw stukje 
Tilburg. Dit stukje Tilburg, dat van oudsher bij de wijk Theresia 
hoort, wordt onderdeel van de binnenstad. Het ligt voor de hand dat 
de ontwikkeling van de Spoorzone gevolgen heeft voor onze wijk. 
Om de buurtbewoners een stem te geven in dit ontwikkelingsproces 
is in 2002 de stichting Belangengroep Spoorzone Theresia 
opgericht, afgekort BST. In deze folder wordt u geïnformeerd over 
het werk van de BST en hoe u daar als buurtbewoner een steentje 
aan kunt bijdragen. 
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laaTsTe nieUws
Voor het laatste nieuws over 
de Spoorzone en de activiteiten 
van BST verwijzen we u naar de 
website: www.spoorzonether-
esia.nl. Op de website (onder het 
kopje nieuwsbrief) kunt u zich ook 
aanmelden voor de digitale nieu-
wsbrief.

hoe kUnT U meeDoen of 
meeDenken? 
Wilt u meer betrokken worden bij 
de ontwikkelingen in de Spoor-
zone? De BST verwelkomt u graag 
bij de buurtcafés. Wilt u actief 
meedenken dan bent u van harte 
welkom bij de participatiegroep. 
Daarnaast is er in het Deprezge-
bouw een informatiecentrum over 
de ontwikkelingen in de Spoor-
zone. Hiernaast vindt u namen 
en adressen waar u zich kunt 
melden. 

De bsT
Secretariaat BST 
Lange Nieuwstraat 159 
5041 DB Tilburg 
Telefoon: 013 5355618
Email: spoorzone@home.nl 

Het bestuur van de BST bestaat 
uit: Peter Vermijs (voorzitter), 
Karin van der Velde (secretariaat), 
Hans van den Muijsenberg (pen-
ningmeester), Bert van Herreveld, 
Jan Karremans, Perry Satnarain, 
Carlijn Taminiau, Kristel Zegers.

Website BST: 
www.spoorzonetheresia.nl 

Website gemeente Tilburg: 
www.tilburgspoorzone.nl 
 

waar sTaaT De bsT voor? 

Samen met de buurt zijn vlak na de oprichting van de BST standpunten 
geformuleerd die nog steeds centraal staan: 

• Theresia moet een wijk  
blijven, waar het prettig en 
rustig wonen is. 

• Het spoor vormt van oudsher 
een scheidslijn tussen ‘noord’ 
en ‘zuid’ Tilburg; Theresia wil 
een structurele verbinding 
tussen beide stadshelften: dus 
de scheidslijn opheffen. 

• Een ‘cultureel lint’ van het 
station naar het museumgebied 
met de nadruk op ‘groen’. 

• De Noordlaan (inmiddels 
omgedoopt tot Burgemeester 
Brokxlaan) mag geen sluiproute 
van oost naar west en andersom 
worden. 

• Parkeren in de Spoorzone moet 
ondergronds of uit het zicht zijn 
en voldoende capaciteit hebben. 

• De plannen en ontwikkelingen 
t.a.v. de Spoorzone moeten 
gefaseerd in- en uitgevoerd 
worden.

• Veiligheid en leefbaarheid 
moeten als rode draad en 
toetssteen gelden. 

• De BST is een structurele 
partner in het denken 
van de gemeente en 
projectontwikkelaar over de 
Spoorzone. 

In een eerste boekje uit 2005 
werden deze standpunten 
ingenomen en uitgelegd; in het 
tweede (2007) en derde boekje 
(2010) worden de standpunten 
steeds meer uitgediept. Alle 
boekjes zijn te vinden op 
www.spoorzonetheresia.nl.



De bsT verDiepT ziCh sTeeDsworDen bUUrTbewoners 
serieUs genomen? 

Sinds haar oprichting probeert 
de BST goed bij de les te blijven. 
Dat doet ze bijvoorbeeld met 
behulp van deskundigen. Zo komt 
het derde boekje rechtstreeks 
voort uit enkele workshops die het 
bestuur en de participatiegroep 
volgden bij de Fontys Academie 
voor Architectuur en Stedenbouw. 
Deze stonden onder leiding van 
twee onafhankelijke architect- 
stedenbouwkundigen: de 
Maastrichtse René Daniëls en 
Carol Hol uit Rotterdam. 
We analyseerden Theresia door 
te kijken naar ‘verbindingen’: 
het stratenpatroon, de 
economische (bv winkels) en 
sociale verbindingen (bv scholen, 
zorginstellingen, horeca). Hoe kan 
Theresia beter verbonden worden 
met Spoorzone en omringende 
wijken en toch een rustige, 
menselijke woonwijk blijven? Wat 
de workshops ook leerden was, 
dat een nieuwe  

manier van samenwerking nodig 
is met de gemeente en de andere 
belanghebbenden bij de Spoorzone 
zoals de projectontwikkelaars. 
Bezwaarschriften en inspraak 
lopen vaak achter de feiten aan. 
Kortom, echte participatie is 
noodzakelijk. Dit betekent dat 
we de komende tijd aandacht 
besteden aan belangrijke 
onderwerpen als toegankelijke en 
veilige spoorwegonderdoorgangen, 
de veiligheid van het 
Spoorzonegebied bij leegstand en 
verbouwing. Daarnaast passeren 
onderwerpen als de hoeveelheid 
en plaats van het groen en de 
ontwikkeling van een culturele 
route de revue. Ook blijft de BST 
scherp op de voorstellen van de 
gemeente over de haalbaarheid 
en invulling van de T-dome, de 
herijking van de gemeentelijke 
ambities voor de Spoorzone en de 
stand van zaken in de plannen van 
de ontwikkelaars.

Sinds de oprichting van de 
belangengroep heeft de BST 
regelmatig overleg met de 
gemeente en sinds begin 2010 
ook met de projectontwikkelaar 
van de Spoorzone. Er wordt 
daadwerkelijk naar de mening 
van de buurtbewoners 
geluisterd. Zo zijn er twee 
spoorwegonderdoorgangen 
gepland om de scheidslijn tussen 
‘noord en zuid’ op te heffen, 
nadat de buurt hiervoor gepleit 
had. Door onze bemoeienis 
blijft het busstation aan de 
zuidkant van het spoor. De 
aandacht voor menselijke maat 
wordt serieus genomen door de 
projectontwikkelaar. 
Om de standpunten te bereiken 
werkt de BST samen met een 
aantal partijen. Allereerst werkt 
de BST samen met de gemeente. 

Er is regelmatig overleg om 
elkaar te informeren over de 
laatste ontwikkelingen. Ten 
tweede heeft de BST contact 
met de projectontwikkelaar 
Volker Wessels. Om ervoor te 
zorgen dat de benodigde kennis 
beschikbaar is, werkt de BST 
samen met de Fontys Academie 
voor Architectuur en Stedenbouw. 
De belangrijkste partners zijn 
actieve buurtbewoners die zich 
verenigen in buurtvereniging 
Theresia, buurtverenigingen 
van de omringende wijken en 
het veiligheidsplatform 5041. 
Daarnaast heeft de BST een 
‘participatiegroep’ bestaande 
uit buurtbewoners die actief 
meedenken. Twee à drie keer 
per jaar organiseert de BST een 
buurtcafé om alle buurtbewoners 
te informeren en te raadplegen. 

De BST richt zich specifiek op 
de aansluiting van de Spoorzone 
op de wijk Theresia. Dit betekent 
dat we de belangen van de 
bewoners willen behartigen als 
het gaat om het woonklimaat, de 
toegankelijkheid van de wijk, het 
parkeren, de onderdoorgangen van 
het spoor, de hoeveelheid groen 
en meer onderwerpen.  

waarom DoeT De bsT DiT? 
Wij van de BST werken in het 
belang van alle mensen uit 
Theresia. Met en voor hen willen 
we bereiken dat de wijk erop 
vooruitgaat als de Spoorzone 
ontwikkeld wordt. We zien die 
ontwikkeling als een kans. Als 
een kans voor Theresia, om een 
rustige en leefbare woonwijk 
te blijven en daarnaast te 
profiteren van de gemakken die 
de Spoorzone brengt, zoals een 
betere bereikbaarheid 

van station en centrum of de 
ontspanningsmogelijkheden die 
ze biedt. Ook als een kans voor de 
ondernemers uit onze wijk om te 
profiteren van nieuwe uitdagingen 
en nieuwe klanten. 

waarom is heT belangrijk 
DaT bUUrTbewoners 
meeDenken?  
Het is belangrijk dat bewoners 
zich uitspreken over de 
ontwikkeling van de Spoorzone 
en de aansluiting daarvan op 
Theresia. Immers, bewoners zijn 
de gebruikers van het gebied 
en weten als geen ander wat 
er speelt in de buurt en waar 
behoefte aan is. Daarnaast 
hebben ze direct te maken met de 
positieve en negatieve gevolgen 
van de ontwikkelingen. Kortom, 
de stem van de bewoners is 
waardevol voor BST, gemeente 
en projectontwikkelaar. 

waT DoeT De bsT? 


