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Voor u ligt de alweer 35 nieuwsbrief van Stichting Thuishaven Tilburg. Er is in de Piushaven veel veranderd ten
goede, sinds de oprichting van Stichting Thuishaven Tilburg in 1998. Afgelopen zomer was het gezellig druk met
bootjes maar ook op de terrassen. Het lijkt warempel steeds meer op de maquette van de Piushaven, waarmee onze
stichting in 1998 de Stadvisie2009-prijs won! Ook beleven steeds meer mensen Tilburg te water: via onze
zusterstichting hebben het afgelopen jaar maar liefst zo’n 5100 passagiers van het water genoten. Qua
organisatiewerk hebben we een rustiger jaar achter de rug. Er waren geen grote projecten of evenementen, wel was
er natuurlijk de Piushaven-Natuurschoonmaakdag afgelopen voorjaar. Door omstandigheden slaan we nu helaas de
organisatie van het jaarlijkse Lichtjesfeest een jaartje over, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer.
En natuurlijk mogen we weer nieuwe bewoners verwelkomen: de eerste fase van het bouwproject ‘Aan de Waterkant’
op de hoek met het kanaal is in september gereed gekomen en er zijn ook bewoners neergestreken in een nieuw
buurtje op het Lourdesplein. Zelfs óp het water zijn er nieuwe bewoners bijgekomen, een mooi zwanenechtpaar heeft
hier de thuishaven gevonden! STT vindt het heel fijn dat de gemeente onder Piushavenwethouder Berend de Vries
meer en meer gebruik maakt van onze inzet, expertise en het netwerk. Ook heeft STT n.a.v. een PR-overleg contact
gelegd met nautische media wat geresulteerd heeft in een prachtig groot artikel ‘Piushaven Live & Kickin’ in de
landelijke watersportglossy ‘Motorboot’, te bekijken op www.Piushaven.nl (klik op Piushaven in de media).
Geen Lichtjesfeest door STT dit jaar,
wel Lichtfeest door de ondernemers.
Door uiteenlopende omstandigheden is het dit jaar niet
gelukt om de organisatie van het jaarlijkse kleinschalige
en gezellige Lichtjesfeest in de Piushaven rondom de
aankomst van de verlichte kano’s, tijdig op te starten.
Na rijp beraad hebben we de beslissing genomen dit
jaar op de geplande datum vrijdagavond 11 december
géén Lichtjesfeest te organiseren… en vólgend jaar tijdig
te beginnen. Dit heeft ertoe geleid dat de ondernemers
onder leiding van Judith van Loon van Levend Podium
Piushaven het organiseren van een winters Piushavenevenement ter hand hebben genomen. Dit vindt plaats
op zaterdag 12 december aan de noordkant van de
Piushaven en het heet ‘Lichtfeest’. Het programma zal
vooral in en bij de diverse horecazaken en winkels
plaatsvinden. Iedereen is op zaterdag 12 december van
harte welkom in de Piushaven, we zijn benieuwd! Voor
volgend jaar is er wellicht een mooie samenwerking te
bedenken.
=========================================
Uw bijdrage als donateur.
U krijgt geen acceptgirokaart meer van ons voor uw
donatie als Vriend van de Thuishaven. Per overmaking
moeten we een steeds hoger bedrag betalen en uw
bijdrage besteden we liever aan de haven.
Als u nog niet toegekomen bent aan het overmaken van
uw donatie voor 2015, zouden we het bijzonder op prijs
stellen als u dat dan alsnog zou willen doen.
Bankrekeningnummer is: NL53 RABO 0162479921 t.n.v.
Stichting Thuishaven Tilburg en alstublieft vermelden
‘donatie 2015’.
Voor iedereen die in dit jaar al gedoneerd heeft: hartelijk
dank daarvoor! In deze Nieuwsbrief leest u wat er onder
andere met de donaties gedaan wordt.
Heeft u vragen: 013-5365072 (Willemijn)
=========================================

Een groen groepje
Aan de stam van de STT is de afgelopen maanden een
nieuwe loot gegroeid: een werkgroep die zich
bezighoudt met het groen rond de Piushaven. Nu zich
rond het water steeds meer bewoners en ondernemers
vestigen, ieder met zijn eigen belangen, ideeën en
wensen, is er meer en meer discussie over de groene
oevers. Het lijkt er op dat dit de keerzijde is van het
succes van de Piushaven: het weelderige groen dat door
verwaarlozing van de Piushaven kon ontstaan, dreigt nu
het kind van de rekening te worden. ''We wonen aan het
water, maar we zien alleen een groene muur," klinkt het
her en der onheilspellend.
De nieuwe werkgroep wil door goed overleg met
gemeente en andere belanghebbenden voorkomen dat
het groen in de verdrukking komt. Het gemeentelijk
vastgestelde ecologisch beheerplan Piushaven is daarbij
uitgangspunt. De ambities in dat plan zijn veelbelovend,
maar verdwijnen bij concretisering in het veld soms uit
het zicht. Dan sneuvelt toch een boom, een rietkraag of
een overhangende struik vanwege een zichtlijn,
gemakzucht of onwetendheid. De gevolgen van kleine
ingrepen kunnen onomkeerbaar groot zijn en zo maar
leiden tot het verlies van een waardevolle biotoop.
Gelukkig heeft wethouder Mario Jacobs (GroenLinks)
onze zorg serieus genomen. Er is nu tweemaandelijks
overleg met de afdeling stadsecologie waar we praten
over alle groene kansen en bedreigingen. Het gaat op dit
moment onder meer over herstel van het voegwerk van
de kademuren zonder dat de bijzondere muurvegetatie
in de verdrukking komt. Ook de slechte staat van de
platanen aan de noordzijde en de invasieve groei van
waterplanten komen aan bod. En we kijken met een
kritisch oog naar het plan om d'n Ophef meer in het zicht
te plaatsen door bomen en struiken te rooien. Binnenkort
vergaderen we zelfs varend met een groepje
ambtenaren zodat we nog beter kunnen laten zien hoe
waardevol de groene oevers zijn.

Voetveerpontje
Stichting Thuishaven Tilburg is door de gemeente
gevraagd om mee te denken over het geplande pontje
tussen de wijk Armhoefse Akkers en de wijk Jeruzalem.
In het kader van de ‘wandelrondjes’ was er in de
gemeentelijke plannen aanvankelijk sprake van een 4e
brug, maar gelukkig heeft de gemeente bij
voortschrijdend inzicht gekozen voor een attractief
handbediend veerpontje.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest met Dick
Janssen en John La Haye namens Stichting
Thuishaven Tilburg. John heeft e.e.a. onderzocht aan
mogelijkheden en informatief contact gelegd met
verschillende bouwers. Hij heeft ook een lijntje uitgelegd
naar de Vereniging voor Voetveren. Deze landelijke
vereniging heeft onder meer veel kijk op de diverse
mogelijkheden, op hufterproofheid en op het voorkomen
van overlast en hinder voor het vaarverkeer. Inmiddels is
er ook een overlegmoment geweest met de directie van
het ROC, om te kijken of een eventuele samenwerking
bij de bouw kansen biedt voor technische meiden en
jongens.

Voorbeeld voetpontje Bosschebroek

Voorlopige opslag- en werkruimte gevonden!
Nog net op tijd hebben we samen met de Stichting
Tilburg te Water een nieuwe ruimte gevonden, in het
pand op de hoek bij Den Ophef, waar hiervoor motorclub
Satudarah in zat. Hartelijk dank voor dit tijdelijk gebruik
aan projectontwikkelaar Triborgh! We hebben in ieder
geval onderdak tot en met april 2016. De ruimte is een
stuk kleiner dan het Jumbo-pand, waardoor niet alle
gebruikers mee konden verhuizen. Als het tijdelijke Pop
Up restaurant in het andere gedeelte van het pand
doorgaat, kan het zijn dat we meerdere jaren mogen
blijven. Zo niet, dan wordt het hele pand afgebroken en
moeten we weer op zoek naar iets anders. Komende
winter zijn we dus in ieder geval onder de pannen en
gaat de Vriendschap, een van de rondvaartscheepjes
van Tilburg te Water, naar binnen voor onderhoud en
krijgen alle roeiboten hier weer een flinke beurt. Ook
gaan wij alle archieven en spullen van onze Stichting
Thuishaven Tilburg eens goed doorlopen en compacter
inpakken.

Van de Blaak naar Jeruzalem
Wonen in de Blaak en dan verhuizen naar Jeruzalem veel Tilburgers zullen je niet-begrijpend aanstaren. Maar
aan John en Elian zijn de oudbakken verhalen over de
reputatie van Jeruzalem niet besteed. De tijden zijn
veranderd en na een bezoekje aan het stadsstrand
wisten ze het helemaal zeker: als een van de eersten
tekenden zij het koopcontract voor een huis aan de
waterkant.
Ze wonen er nu ongeveer een maand. Binnen hangen
kale peertjes aan het plafond, buiten staan
bouwvakkersbusjes in de modder. Verhuizen kost kruim,
maar John en Elian vinden het bijna iets feestelijks: "Het
komt goed, dit is het mooiste plekje van Tilburg. Dichtbij
de stad, levendig en toch zo in het groene buitengebied.
Als ik 's morgens m'n tanden sta te poetsen, zie ik buiten
twee zwanen statig langsschuiven. Mooier kan de dag
niet beginnen," zegt John. Hij is energetisch therapeut
en Elian bewegingstherapeut. De hele eerste verdieping
van hun nieuwe huis is als praktijkruimte ingericht.
In de Blaak woonden ze prima, maar ze vonden het wel
wat saai, iedereen nogal op zichzelf. Dan Jeruzalem:
"De mensen hier zijn recht voor z'n raap: wie ben jij,
waarom kom je hier wonen - dat soort vragen. En
daarna ben je bekenden van elkaar. Ik word hier nu al
meer gegroet dan in de Blaak."
Gezegd moet worden dat John en Elian er ook moeite
voor doen om in te burgeren. Ze gingen bijvoorbeeld
meedraaien in het Planteam Openbare Ruimte. "We
wilden graag meedenken over de inrichting van het
gebied," zegt Elian. Ze koesteren hoge verwachtingen
over de beoogde parkachtige oevers. "Straks kun je een
prachtige wandeling langs het water maken richting
Leijpark of Trappistenklooster. En als het pontje er ligt,
kun je via Moerenburg en De Werf terug."
Pontje, het woord is gevallen. Elian, beslist: "Ja, dat
moet er komen. Dat geeft echt toegevoegde waarde aan
dit gebied." Maar zien de mensen aan De Werf dat wel
zitten, zo'n directe verbinding met Jeruzalem? Gaat het
oude vooroordeel over de ruige Jeruzalemmers nog
opspelen?"
Aan John en Elian heeft Jeruzalem in ieder geval
uitstekende ambassadeurs. "Iedereen hier, ook in het
oude gedeelte, heeft een positieve insteek. Samen iets
moois maken van deze vergeten hoek van Tilburg."
Voor de boeg:
- Komend jaar zal STT op zaterdagochtend 12 maart de
jaarlijkse Piushaven Natuurschoonmaakdag
organiseren, wederom op de zaterdag van NL Doet.
Zin om gezamenlijk en lekker buiten de handen uit de
mouwen te steken? Noteer deze datum dan alvast in uw
agenda!
- In het voorjaar heeft STT plannen om een folder ‘De
Waterkant van Tilburg’ te ontwikkelen ter promotie van
de diverse (horeca)bedrijven op en aan het water én de
gelijknamige, door STT in 2014 gemaakte wandel- en
fietsroute.
- Opstart van organisatie ‘Lichtjesfeest 2016’ in
samenwerking met de horeca, winkels en Levend
Podium Piushaven, die dit jaar het ‘Lichtfeest’ in en bij
de horeca en winkels organiseren.

