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1 Opening
20.10 uur  in de Kruisvaardersstraat 49.

2 Agenda 
20.00 uur/2030 uur Kennismaking Frank van Tongeren, manager Twern, team Zuid Oost
Afspraken communicatie intern en extern
Notulen en Aktielijst
Ontwerpbestemmingsplan Jozefzorg
Onderhoud Kruisvaardersstraat/Fatimastraat
Fraterhuis/Kubus indien er nog ontwikkelingen zijn
Rondvraag

3 Opening
Voorstelrondje, voor Frank van Tongeren en Leon de Roy.
Frank van Tongeren doet samen  met Leni  het management van de wijken Vogeltjesbuurt 
en Fatima in Zuid Tilburg.  Leni’s aanstelling is tijdelijk.
In 2010 heeft de Twern veel moeten bezuinigen, o.a. ook op het personeel. Wegens de 
bezuinigingen gaat ook de KUBUS (het wijkcentrum in Fatima) sluiten. Alle activiteiten 
die hier gehouden werden zijn hergeplaatst.
Wijkcentrum in Jeruzalem gaat ook sluiten in 2014.
Willem vraagt: “waarom huren jullie het fraterhuis niet als nieuw wijkcewntrum?”
Frank verteld dat zij niet gaan over de sluiting of over huur van gebouwen. Dit is in 
samenwerking met de gemeente. De Kubus werdt het minst bezocht dus het is een logische 
keuze om deze als eerste te sluiten.
Marcel: is het wel zo’n wijs besluit om de Kubus te sluiten en de spil open te houden?” De 
weg vanuit Fatima naar de Spil is geen logische weg, is niet natuurlijk. Waarom blijft de 
KUBUS dan niet open en gaat de spil dicht?
Frank legt uit dat alle 4 de buurtcentra slecht bezocht worden en dat er een keuze is 
gemaakt in 2009 welke buurtcentra gesloten gaan worden..
Leon:”is er geen achter/of onderliggende gedachten om de KUBUS te sluiten, misschien 
voor uitbreiding van de school?”
Frank: “Twern heeft geen bevoegdheid om te sluiten dit is een besluit van de gemeente. 
(Marjo Frenk is de wethouder die hierover op dit moment gaat).
De vraag wordt gesteld of Frank wist wat er met het fraterhuis zou gaan gebeuren en hoe 
het zit met de peuterspeelzaal de kwekkertjes?
Frank: Twern was onderhuurder van OCA, onderhandelingen tussen OCA en de fraters 
zijn afgebroken door de fraters. 
Kinderstad  is vorig jaar al op de hoogte gebracht van de sluiting van de KUBUS. In maart 
2010 is formeel de huur opgezegd.  Dat Kinderstad niet met zijn medewerkers 
communiceert is niet een probleem van de Twern. 
LEON: Volgens het bestemmingsplan is de blok waar de KUBUS, Jozefzorg etc. staat  een 
verzorgingshoek. Frank wist dit zo niet.
Anke vraagt Frank  uitleg  te geven wat een satellietproject is of wat onder een 
huiskamerproject verstaan wordt, omdat dit is geopperd door een medewerker van de 
Twern vorige vergadering en de twern zou dit uitzoeken..
Satelietproject is een kleine woonunit, waar o.a vergaderruimte is, en waar de bewoners 
een kop koffie kunnen drinken. Eigenlijk een kleinschalige vervanging van een 
wijkcentrum. Vaak is dit een woonhuis (huiskamerproject) of een woning die op de 
nominatie staat om gerenoveerd of gesloopt te worden. Er zijn in Tilburg wel meer van 
deze projecten o.a. in de kruidenbuurt in Tilburg West.

 

4 Notulen en aktielijst
Afspraken intern en externe communicatie. Communicatie altijd vanuit de 
bewonerswerkgroep doen en Marcel of Anke hiervan op de hoogte brengen zij kunnen 
aangesproken worden omdat  zij de eerste mailtjes e.d. ontvangen. Er wordt besloten 1 e-
mailadres voor uitgaande communicatie te gebruiken met als afzender Bewoners 
Werkgroep Fatima.
Speeltuintje voor pand Fatimastraat 28
Van verrijk je wijk is €150,-- toegezegd voor 150 kinderen, maar hiervan mag geen drank 
gekocht worden . Idee van Anja en Pascale was om een prijsvraag uit te schrijven voor een 
naam voor het speeltuintje met 3 prijzen. Ranja , chips en snoep voor de kinderen te regeln.
Is er misschien ook budget vanuit de Twern? Petra zal dit navragen.

5 Ontwerp bestemmingsplan Jozefzorg
 Ontwerp Jozefzorg is aangepast. Els Stoken uitnodigen om een toelichting op de plannen 
te geven. TBV Rob vd Westen is de trekker van het project Jozefzorg  Misschien allebei 
een keertje uitnodigen?

6 Onderhoud Kruisvaardersstraat en Fatimastraat
Leon, Marcel en Anke zijn op de bijeenkomst geweest die de gemeente georganiseerd  had 
inzake het groot onderhoud Kruisvaardersstraat en Fatimastraat. De bijeenkost is erg slecht 
bezocht door de bewoners van de betreffende straten. De gemeente gaat nieuwe riolering 

http://www.wijkfatima.nl/


Bewonerswerkgroep Fatima,  
p/a wijkcentrum de Kubus, Fatimastraat 24-02, 
5021 AN Tilburg, Tel: 013 - 536 60 43, Fax: 013 - 535 10 95 

Website: www.wijkfatima.nl
E-mail: info@wijkfatima.nl

http://www.wijkfatima.nl/
http://www.wijkfatima.nl/

