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Actum
Tilliburgis
Nog één week!
Om je stem uit te brengen
18 maart - Tweede (schiftelijk)
Algemene Ledenvergadering

Snappen jullie het allemaal nog?
Beste leden,
De afgelopen weken hebben wij veel
gecommuniceerd over de schriftelijke
Algemene Ledenvergadering(en). Het zal
sommigen best duizelen en wij kunnen
je zeggen: dat geldt soms ook voor ons.
Toch moeten we even door deze zure
appel heen bijten om alles volgens de door ons zelf ooit opgestelde regels - uit
te voeren. Maar gelukkig gloort er licht
aan het einde van de tunnel!
De komende week is de laatste
mogelijkheid om je stem uit te brengen.
Het gaat erom of je vóór of tegen een
statutenwijziging bent. Daarnaast gaat
het erom of je vóór of tegen een naamswijziging bent.
Het laatste stemformulier heeft voor
verwarring gezorgd en dat betreuren wij.
Eerder deze week ontving je hier een
mail over. In deze nieuwsbrief zeggen we
er ook nog iets over.

Mocht je het idee hebben dat je jouw
formulier niet juist hebt ingevuld,
neem dan contact met ons op via het
mailadres: tilborch@live.nl. je ontvangt
dan een nieuw formulier en wij vernietigen het oude.
Op de volgende pagina plaatsen we
nog enkele vragen die we van leden
ontvingen. Uiteraard voegen we daar
een reactie namens het bestuur bij.
Hopelijk geeft dit het laatste stukje
duidelijkheid om je stem uit te brengen.
Laat je stem niet verloren gaan!
Erfgoednieuws
Verder hebben we in deze nieuwsbrief
gelukkig ook weer echt erfgoednieuws.
Zo werpt Henk Veltmeijer zich op als
hoeder van het Hasseltplein en vertelt
Joeseph van Asten over zijn avonturen
bij de herplaatsing van kunst in het
stadhuis.
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Planning traject ALV 2021
16 maart
Einde stemronde
		
en uiterlijke
		
inleverdatum
		
stemformulier
17 maart
Stemmen tellen,
		
registreren en
		
rapporteren (door
		
kiescommissie)
18 maart
Tweede Algemene
		Ledenvergadering
		
(door bestuur)
22 maart
Nieuwsbrief met
		
resultaat stemming.

Help Marja Kivits
Op 5 februari publiceerde het Brabants
Dagblad ene artikel over de bedreiging
van een eeuwenoude Brabantse
boerderij in Vlijmen. Tijdens een
van onze vroegere excursies hebben
heemkundeleden deze boerderij en haar
karakteristieke bewoonster, Marja Kivits,
nog bezocht.
Het artikel lees je hier:
https://www.bd.nl/waalwijk-heusdene-o/marja-kivits-is-wanhoop-nabijik-voel-mij-echt-weggepest-door-degemeente~a367c850/
Wil je Marja steunen, teken dan de
petitie:
https://www.petitie24.nl/petitie/3535/
marie
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Vragen van leden

(en antwoorden namens het bestuur)
Mogelijk hebben leden, die tegen de statutenwijziging in zijn
algeheel zijn, dat zelf al aangegeven op het stemformulier.
Daar zal de kiescommissie, bij de beoordeling ervan, coulant
mee omgaan en het als een ‘nee’-stem noteren.

Waarom worden de stemverhoudingen van de eerste
stemronde niet gepubliceerd? Dan hadden we geweten
hoeveel mensen bijvoorbeeld voor de herbenoeming van de
bestuursleden hebben gestemd en in welke mate de statutenwijziging (vooral de naamswijziging) in eerste instantie werd
gesteund. (Sander van Bladel)

Onze excuses voor deze omissie maar weet dat wij in deze
moeilijke periode alles in het werk stellen, naar de letter van
de wet en in overeenstemming met onze statuten, om correct
en in het belang van onze vereniging te handelen.

De stemming over de naamsverandering (vraag 6) is door de
stemcommissie ongeldig verklaard omdat het quorum niet
gehaald is (tweederde van de leden diende ‘aanwezig’ te
zijn). Daarom wordt een tweede stemming gehouden met
alleen punt 6 aan de orde.
Het bestuur heeft verder besloten om de gehele stemming
(stemverhoudingen) pas na de uitslag van de tweede
stemronde in de nieuwsbrief te publiceren. Dan is het
stemverslag (deel 1 en deel 2) compleet, overzichtelijk en
voorkomt dit onduidelijkheid. De verklaring(en) van de
kiescommissie is overigens openbaar en (ook nu al, voor wie
dat wenst) te allen tijde in te zien.

Het Groene Woud

Waarom is het niet mogelijk om ‘Nee’ te stemmen? Een
‘onthouding’ is immers iets anders dan ‘nee’ stemmen. (Rob
Vereijken)
‘Onthouding’ is inderdaad iets anders dan ‘nee’.
In onze ijver om het stembiljet voor iedereen zo duidelijk
mogelijk te maken en daarom ook de vraagstelling zo
eenvoudig mogelijk te houden, is de mogelijkheid om én
tegen de statutenwijziging met naamsverandering, én tegen
de statutenwijziging zonder naamsverandering, én tegen de
statutenwijziging in zijn geheel te stemmen, min of meer over
het hoofd gezien. Hier had eventueel nog een derde vraag
aan toegevoegd kunnen worden óf een ‘nee’-optie moeten
worden toegevoegd.

Onlangs is Heemkundekring Tilborch ‘vriend’ geworden van
stichting 'Het Groene Woud'. Deze stichting onderneemt activiteiten met betrekking tot natuur, landschap en erfgoed binnen
de driehoek Tilburg-Eindhoven-'s-Hertogenbosch.
Wil je weten waar Het Groene Woud voor staat, neem dan
snel een kijkje op de website: www.hetgroenewoud.com

Nieuwe lectuur

Wij zijn er door de ledenvergadering van 2020 op gewezen
dat onze statuten uit 1977 echt wel aangepast dienen te
worden naar de eisen en wetgeving van de huidige tijd. Daar
was iedereen bij de ALV van 2020 het over eens. Daarom
hebben wij de vraagstelling die op het stemformulier staat
ook zo geformuleerd.

Regelmatig ontvangt
de heemkunderkring
interessant giften
van particulieren. Zo
kwamen wij afgelopen
maand in bezit van de volgende boekjes:

Als er tóch nog leden zijn die de ouderwetse statuten willen
behouden en hun stembiljet al hebben verstuurd, zonder
dat kenbaar te hebben gemaakt, dan kunnen die dat alsnog
kenbaar maken door gebruik te maken van de geboden
mogelijkheid om een nieuw stembiljet aan te vragen bij
onze secretaris of voorzitter en dit tot en met 16 maart te
bezorgen bij de kiescommissie (Jeroen Clijsen, Bosscheweg
181, 5015 AB Tilburg). Het eerdere stembiljet wordt dan door
de kiescommissie ongeldig verklaard.
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- Gedenkboek 25-jarig bestaan van de V.V.V. ‘Tilburg Vooruit’.
- Tilburgse VVV 1907 – 1932.
- Officiële gids van de feestelijkheden te Tilburg ter
gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van
H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
- Tilburgs donkere dagen in 1944
- Parochie ‘Loven’ – Tilburg / 16 december 1922 – 16 juni 1935
2

‘Handen af van het Hasseltplein’

Door: Theo van Etten

Bewoners willen beschermde status

Dit artikel verscheen op 17 februari 2021 in Stadsnieuws.

Met maar liefst vijf rijksmonumenten op een paar duizend vierkante meter is het Hasseltplein een unieke plek in onze stad.
Desondanks is dit idyllische plein als geheel niet beschermd. En dat is hard nodig, vinden de bewoners.

Henk Veltmeijer:
“Zou mooi zijn als
dit plein de status
van beschermd
stadsgezicht
krijgt.”
Op de achtergrond enkele
van de vijf rijksmonumenten.
Tilburg - “Ooit was het Hasseltplein veel groter dan nu.
Het strekte zich verder uit richting het ziekenhuis en de
Rueckertbaan”, vertelt bewoner Henk Veltmeijer. Zijn huis
staat in de oostelijke hoek waar slechts vijftig meter verderop,
maar aan het oog onttrokken, duizenden auto’s zich dagelijks
in een cirkel rond het Draaiend Huis wurmen. Veertig jaar
geleden was hij samen met zijn vrouw op zoek naar een
woning in Tilburg. “We stonden voor dit huis en hadden
meteen zoiets van: ‘Dit is het, hier willen wij wonen."

Maar in de jaren zestig van de vorige eeuw gaat het echt
los. Vanwege de bouw van een nieuw ziekenhuis wordt de
eeuwenoude boerderij Fouchier een prooi voor de sloper. Er
komt een rotonde die het plein afsluit van de Hasseltstraat.
Ook de eeuwenoude Kraaivenstraat verdwijnt, waardoor
de pleinwand een gapende wonde vertoont. Ter compensatie volgt een upgrade van het Hasseltplein. De typerende
kinderkopkes en kasseien keren terug, evenals de ouderwetse
straatlantaarns. Er komen bloemperken, leilindes en beukenhagen. Het plein oogt als een piepklein dorpje waar het in de
meimaand tijdelijk ontzettend druk kan zijn. ‘Heel gezellig’,
vindt Henk. “Maar waarom ze nou echt allemaal met de auto
moeten komen?”

Henk voelt zich snel thuis en toont zich een betrokken buurtbewoner. Hij wordt bestuurslid van de bewonersvereniging
‘Leefbaarheid Hasseltplein’ en richt later - vanuit zijn passie
voor de plaatselijke historie - de stichting ‘Behoud Frankische
Driehoek Hasseltplein’ op. “Dat was hard nodig omdat
dertig jaar eerder de Hasseltse kapel maar nét van de sloop
kon worden gered”, legt hij uit. “Maar eigenlijk is er altijd
al gemorreld aan deze historische plek. In 1923 doorsneed
het Wilhelminakanaal de verbinding met het ‘Heieind’ en in
1932 werd de historische ‘wolspuul’ gedempt. Er kwam een
tramrails dwars door de Kapelhof en later verdween deze tuin
rondom de kapel helemaal, toen er huizen werden gebouwd.”
Zelfs in 1725 was er al gedoe toen er twee wilgenbomen
werden omgehakt. De hele buurt was in rep en roer en kwam
in opstand. Henk: "Van dat plein bleef je nu eenmaal met je
handen af.”

Anno 2021 dreigt er opnieuw gevaar. De bewoners kijken met
angst en beven naar de nieuwe bestemmingsplannen voor
de terreinen van het TweeStedenziekenhuis en restaurant
de Postelse Hoeve. Henk: "In een vorig bestemmingsplan,
‘De Groene Long', was het plein min of meer beschermd,
maar dat plan bestaat niet meer. En nu zijn we dus als het
ware vogelvrij. We willen dit cultuurhistorisch erfgoed graag
behoeden voor verder verval. Daarom lijkt ons een status als
beschermd stadsgezicht gerechtvaardigd.”
Wil je de nieuwsbrief van de Hasseltse kapel ontvangen, stuur
dan een e-mail naar: webmaster@hasseltsekapel.nl.
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Terugplaatsen kunst in het stadhuis

Door: Joeseph van Asten

In één van de vorige AT’s kwam het lidmaatschap van Joeseph van Asten ter
sprake. Als lid van de adviescommissie ‘Terugplaatsen kunst in het stadhuis’ was hij
onze vertegenwoordiger naar de gemeente. Sinds kort is de commissie opgeheven.
Hiermee stopt ook Joesephs lidmaatschap van de heemkundekring. In onderstaand
relaas vertelt Joeseph over zijn ervaringen.

“De commissie bestaat niet meer. De
laatste vergadering was in december
2019. Wat er toen nog open stond
zou een afgeslankte commissie afhandelen. Daar zat voornamelijk de interieurarchitect en de architect in. En de
gemeente natuurlijk.
Er moesten nog twee werken een plaats
krijgen: een wandkleed van Raymond
Both en een houten reliëfwand van
Gerard van Iersel. Via Norman Vervat
wisten we nog een Zoom-meeting te
organiseren met de contactpersoon van
de commissie, Telma Segers. Daar ging
het ook over de stand van zaken rondom
de restauratie van een groot glasapplique dat door verkeerde opslag in
slechte staat verkeert.
Na de meeting zou ik nog met haar een
rondgang maken door het gebouw voor
het bepalen van een juiste plek voor

herplaatsing van het wandkleed en het
reliëf. Maar de afspraak werd afgezegd.
In een telefoongesprek bleek steeds
duidelijker dat er bezwaar was tegen
de herplaatsing (ik wist al veel eerder
dat de interieurarchitect Van Eldonk
niets had met het wandkleed en dat de
architect vooral lege witte wanden wilde
in 'zijn' gebouw). Omdat de oorspronkelijke commissie was opgeheven konden
ze mooi de discussie hierover uit de weg
gaan. Eigenlijk is daardoor ook geen
controle meer over de wat we hadden
afgesproken en lijkt de commissie ook
heel erg voor de bühne te zijn geweest:
er is zogenaamd inspraak geweest.
Ik maakte in het telefoongesprek
nog zeer terechte verwijten naar de
gemeente en dat werd natuurlijk niet op
prijs gesteld.
Daarna heeft alleen Norman nog contact
met Telma Segers gehad.

Omdat de commissie nogal plotseling
werd afgeslankt kwam er ook geen
evaluatie meer van het relaas rond de
vernietiging van de mozaïeken. Nadat
deze er door was gedrukt en had plaatsgevonden heb ik gevraagd om in de
commissie een evaluatie te houden over
de rol van de commissie hierin. Die was
volgens mij niet integer en schoot tekort.
In een commissievergadering werd de
evaluatie toegezegd. Maar die is dus niet
meer gehouden. Dat betreur ik omdat
met zo'n evaluatie en conclusies voor
de toekomst kon worden vastgelegd dat
er zorgvuldiger met dergelijke kwesties
moet worden omgesprongen zodat
vernietiging van kunst voorkomen kan
worden (al zei wethouder Hendrickx dat
'vernietiging' wel een heel zwaar woord
was, wat is sloop volgens haar dan wel?)
Overigens heeft de gemeente zelf al
lessen getrokken uit het gevecht rond de
mozaÏeken: ze laten de kunstenaars die
nieuwe kunst voor het gebouw mogen
ontwerpen een verklaring ondertekenen waarmee ze toestemmen dat na
een aantal jaren zij geen recht meer
hebben om zich op te beroepen mocht
de gemeente hun kunstwerken weer
willen verwijderen. En het aantal jaren
stelde niet veel voor. Ulco Mes van de
gemeente legde uit dat kunst tegenwoordig nu eenmaal niet meer voor de
eeuwigheid gemaakt wordt.....
Wat een armoede. Je kunt wel raden wat
voor kunst daar uit voortkomt. En lekker
duurzaam ook...
Ik stuur je nog een foto die ik van Ed
Bergers kreeg. Daarop is het in het
stadhuis herplaatste baksteenreliëf
van Theo van Amstel te zien. Ik hoor
wethouder Hendrickx in een vergadering
met de Stuurgroep waar een dia van
dit kunstwerk langs kwam nog zeggen
'wat moet ik hier mee?' Nou dit bijvoorbeeld..... er is dus wel íets bereikt.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat:
tilborch@live.nl. Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: www.heemkundekringtilburg.nl.
Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg.
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