Agenda

Donderdag 14 november 2019
Olifanten onder de grond….
Tilburg

De gemeente Tilburg ziet zich gesteld voor gigantische uitdagingen. Deels vanuit de ambitie de stad verder te
ontwikkelen maar ook vanwege de bekende ontwikkelingen als de klimaatadaptatie, verduurzaming, veiligheid,
energietransitie, omgevingswet etc. In de sessie gaan we zien dat zich vooral onder de grond een complex
geheel van uitdagingen ontstaat. Een situatie die Sander v.d. Heijden de uitspraak ontlokte; “ik snap dat je
een olifant in stukjes moet opeten, maar hoe zit dat dan met een hele kudde olifanten (onder de grond)?... “

Georganiseerd
samen met:

Locatie:

Nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg
Stationsstraat 26
5038 ED Tilburg

13:00

Inloop – Ontvangst

13:30

Welkom, en introductie sessie namens Ruimteschepper

13:35

Welkom door Gemeente Tilburg
Fred heet ons welkom en schetst de hiervoor al benoemde uitdagingen waar de
gemeente Tilburg zich voor gesteld ziet. Uitdagingen om Tilburg tot een duurzame,
inclusieve en vitale stad te maken waar natuur, wonen en werken samenkomen. De
mooie ambities stuiten vaak op de weerbarstigheid van de praktijk. In de bovengrond
en ondergrond kan niet alles tegelijk. Fred zal daar na de pauze verder op ingaan.

13:50

14:20

Een afwegingskader voor de ondergrond
Ivo is aan de slag gegaan met het opstellen van een “afwegingskader ondergrond” dat de
gemeente Tilburg moet gaan helpen om de verschillende functies in de ondergrond, die
om ruimte “strijden”, beter te kunnen gaan ordenen. Dit gaat de basis vormen waarop
beleid en concrete activiteiten een plek moeten krijgen . Ivo laat ons de resultaten zien.

Uitdagingen onder de grond

Sander verteld ons over de problematiek van het ondergrondse. De benodigde
aanpassingen aan de ondergronds infrastructuur vanwege nieuwe zaken als all electric,
verglazing, warmte netten, vervanging van oude infra (gietijzer, asbest problematiek) de
vervuiling in ondergrond (van de oude textiel stad)… Maar ook de samenwerking met de
NUTS bedrijven en hun ondergrondse belangen vraagt alle aandacht….

14:50

Samenwerking onder de grond de werkt
In de stichting Mijnaansluiting.nl werken 20 netwerkbedrijven voor energie, water,
warmte, riool en media samen aan het optimaliseren van het proces voor aanleg en
vervanging van ondergrondse kabels en leidingen. Randvoorwaardelijk hiervoor is
een goede ketensamenwerking met gemeenten op het gebied van integraal
portfoliomanagement, ontwerpen en uitvoeren op basis van gedeelde informatie.

15:20

Korte pauze

15:40

Beheer van de openbare ruimte
Fred is als programmamanager Leefomgeving een spil in de ontwikkelingen van
Tilburg. Vele bestuurlijke doelen vragen om aandacht en allemaal doen ze een
beroep op de openbare ruimte. Binnen een meerjarenprogramma zoekt hij de
optimale mix tussen de wettelijke verplichtingen (schoon, heel en veilig), de
bestuurlijke ambities (klimaat, stedelijke ontwikkeling, ecologie) en uiteraard de
wensen en behoeften van de stad (bewoners, bedrijven en bezoekers). Fred neemt u
mee in deze complexiteit van afwegingen.

16:20

≈17:00

Geo informatie steeds belangrijker
Peter heeft als teammanager geo informatie een belangrijke positie binnen de
organisatie en kan (naast het zorg dragen voor de basis registraties) een belangrijke
ondersteunende rol invullen voor de in de eerdere sessies geschetste uitdagingen.
Peter verteld over de kansen, de uitdagingen (en zijn olifanten…)
Afronding, aansluitend napraten/borrel
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