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Nieuwe inrichting St. Annahof
Definitief ontwerp gereed
De gemeente wil na de zomervakantie 2018 starten met de nieuwe inrichting van het St. Annahof. De
afgelopen periode heeft de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit gebeurde in samenwerking met een
werkgroep van buurtbewoners en de projectontwikkelaar, die de brandweerkazerne opnieuw gaat
ontwikkelen. Deze plannen bieden de mogelijkheid voor geveltuintjes. Bewoners kunnen dit aanvragen, maar
zijn zelf verantwoordelijk voor de planten en het onderhoud. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u
een nieuwe bewonersbrief met extra informatie over de uitvoering.
Definitief ontwerp
Tijdens de inloopavond over het voorlopig ontwerp hebben bewoners een aantal suggesties gedaan. Deze zijn
waar mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt. Zie de achterzijde van deze brief. Dit definitief ontwerp is ook
te bekijken op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden (zoekterm: Sint Annahof, Tilburg).
Belangrijkste wijzigingen in het ontwerp:
 De locatie van de speelplek en de buurttuin is gewijzigd. De speelplek komt ongeveer te liggen de
huidige locatie.
 Bij de keuze voor de beplanting wordt rekening gehouden met meer biodiversiteit.
 De centrale ruimte zal aangewezen worden als speelplek. Daarmee is deze verboden voor honden.
Geveltuintjes
De gemeente kan voor u gratis een geveltuintje aanleggen tijdens de werkzaamheden. Dit is een groenstrook
tegen de gevel. Het is een eenvoudige manier om uw huis en straat op te fleuren. Het ziet er kleurrijker,
groener en gezelliger uit en is bovendien goed voor de bijen en vlinders in de stad. Een geveltuin draagt er ook
aan bij dat regenwater sneller kan wegzakken in de bodem. Een prettige bijkomstigheid met de verwachting
van steeds heviger regenbuien in de toekomst.
De gemeente zorgt voor het grondwerk, het weghalen van de tegels, het vervangen van zand door goede grond
voor de planten en een nette afwerking. De geveltuin is één tegeldiep (30 cm), gerekend vanaf de gevel tot de
voorkant van de geveltuin. Aanleg gebeurt met een opsluitband (soort stenen randje). U moet zelf voor de
beplanting en het onderhoud zorgen. Voor meer inspiratie om u omgeving groener en klimaatbestendiger te
maken kijk eens op de speciale website van de gemeente Tilburg en de waterschapen De Dommel en
Brabantse Delta: www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over het definitief ontwerp of wilt u graag een geveltuintje, dan kunt u contact opnemen
met Frank Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via
telefoonnummer 013 542 83 87 en per e-mail frank.martens@tilburg.nl.
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