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De wereld verandert



• Kompas voor de lange termijn

• Stip op de horizon; geen eindbeeld

• Inspiratiebron: uitnodigend naar initiatiefnemers.

• Maatwerk

• Focus inzet (menskracht, middelen, lobby)

Functie Omgevingsvisie Tilburg



Toekomstbestendige stad: een welvarende, 
leefbare en gezonde stad.

Nodig:

1. People, planet, profit in balans

2. Schaalsprong

3. Netwerksamenleving

4. Zorgvuldig ruimtegebruik

5. Vraaggericht ontwikkelen

Visie Tilburg 2040



Netwerksamenleving: uitdagingen voor de toekomst 
vragen nieuwe manier van samenwerken.

• Integratie, verbinden, schaalniveaus, andere rol.

• Meer ruimte voor innoveren en experimenteren.

• Meebewegen met initiatieven uit de samenleving:

1. Niet beleid centraal, maar het gebied

2. Van “nee, tenzij”, naar “ja, mits”

• Andere partijen nodig voor realiseren ambities
samenwerkingsallianties.

• Meerwaarde voor de stad voorop. 

• Beleid en uitvoering in co-creatie.

Nieuwe manier van samenwerking



• Hoe verhoudt het initiatief zich tot (Tilburgse) wet- en regelgeving?
• Hoe staat het met de maatschappelijke acceptatie?
• Wie mag er gebruik van maken (en wie niet)?
• Wie mag het initiatief mee organiseren en wie niet?

• Wat kost het initiatief in euro’s? En wat levert het op?
• Wat levert het initiatief maatschappelijk op? Zijn er evt. ook maatschappelijke kosten?
• Welke van de gemeentelijke kosten / inzet kunnen worden bespaard door dit initiatief?
• Wat voegt het initiatief toe aan wat er al is?
• Wat zijn relevante lessen uit het verleden of uit vergelijkbare casussen?

• In hoeverre hebben burgers/ondernemers zelf het 
probleem gedefinieerd?

• Dragen burgers/ondernemers zelf actief bij in de 
uitvoering van het initiatief?

• Wordt het initiatief gedragen door een grotere 
groep? 

• Hebben initiatiefnemers rekening gehouden met 
verschillende belangen?

Het waarderen van 
een maatschappelijk 
initiatief

Ondersteunende vragen 
in het gesprek

Betrokkenheid
(wordt het gedragen?)

Legitimiteit (mag het?)

Rendement (levert het wat op?)

Publieke 
waarde



• Start: benutten resultaten Toekomst Tilburg 2040 
(met marktpartijen)

• Verzoek raad: burgers betrekken

– Informatiebijeenkomsten burgers in stadhuis

– Bliksem- en verrassingsbezoeken op locatie.

– Camera-estafette

– Twitter, facebook, internet

– Burgeradvies

• Consultatiefase concept-structuurvisie 

• Maar ook geijkte paden: Omgevingscommissie, 
BORT; inspraak ontwerp-Omgevingsvisie. 

• Vaststelling: sept. 2015

5. Aanpak Tilburg



In gesprek: co-creatie



Burgeradvies



Verbindingen  cruciaal:
- Functionele netwerken centraal: schaalsprong.
- Schaalniveaus (BrabantStrategie-regio-stad en (inter-)nationaal)
- Synergie, complementariteit en meerwaarde; rol
- Crossovers en innovatie
- Synergie investeringsprogramma’s EU-rijk-provincie NB-regio HvB-Tilburg.

Verbinding van schalen - netwerken



Uitwerking: 3 sporen

• Brabantstrategie

• Regiostrategie

• Stadsstrategie



Brabantstrategie              Regiostrategie



Stadsstrategie

Brandpunten in de wijk

Leefstijlbenadering

Openbare ruimte, 

menselijke maat, 

cultuurhistorieHerstructureringssopgave Het Nieuwe Werken

Zelf- en samen-

redzaamheid

http://www.provenpartners.nl/wp-content/uploads/2010/11/4721028100_a87c0a633b.jpg




Participatie in de uitvoering

Expeditieleiders

Stadsregionaal Park Stadsbos013



Binnenstad van de 21e eeuw



• Eigen agenda beter op orde.

• Gezamenlijk referentiekader.

• Omgevingsvisie Tilburg 2040 heeft voorbeeldfunctie.

• Doorontwikkeling van de participatieladder.

• Het is nog oefenen in de uitvoering.

• Omgevingsvisie fungeert als kapstok voor sectoraal beleid.

• (Nog) niet gekoppeld aan programma en/of programmatische 
aanpak, wel een ‘regulier’ uitvoeringsprogramma.

• Nog niet de breedte van een omgevingsvisie: gezondheid en 
sociaal beperkt aanwezig. 

Ervaringen tot nu toe


